




 

 
 

 

 

 

  
  

 

 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

               
                     

           

                
               

          

                
                 

              

                
                 

              

               
                 

              

                
                 

              

              
                
               
                   
                
    
                   

    
                    

    
                    

    

                 
 

      
                  

                 
     

                     

                 
      

                     

                 
      

                
                 

              

                 
                  
                  
                   
                  
    

            
 

             

  

              
 

                

   
               

             
            

                  
       

                     

                 
      

              
 

                

   

                

               
               

              
                 

   

              
                

    

                
              

                

                     
                 

      

                     
                 

      

              
                

    

                
             

               

                
                  

              

             
           
         

               
             
          

                 
                   

            
              
             

                
                
              

                
                
              

      

       

             

            
                  

         

               
 

    
         

                              

                

                  
              
  

                    
                   
   

                    
                   
   

           

                 
                                

                   
    

                    

         

                

                        
                       

                         
                       

                        
           

                   
                  

                      
                    

                             

                      
                    

               
           

        

                
            

                     

             
    

            

                  
   

                   
    

          

         

                

                        
                       

                         
                       

                        
           

            

                  
   

            
                  

    

                
            

         

            
                 

     

              
       

                    
         

               
              

 
              

  
               

 

                  
                

                 
                 

         

        

           

      

        

        

         

              
     

                
      

                
                
              

            

       

        

       

                

                    
                   
   

            

                
             

         

            
                 

     

                    
         

                  
                 

                
                

         

           

        

         

                
      

                
                 

              

                 
                  
                  
                   
                  
    

                    
    

                  
       

                     
                 

      

              
                

    

                
             

               

               
             
          

                
                
              

   

                   

              

         

               
 

  
           

                 

        

       

                

                    
                   
   

            

                
             

         

            
                 

     

                    
         

                  
                 

                
                

         

           

        

         

                
      

                
                 

              

                 
                  
                  
                   
                  
    

                    
    

                  
       

                     
                 

      

              
                

    

                
             

               

               
             
          

                
                
              

          

1. KickScooter je rekreačný dopravný prostriedok. Pre bezpečné ovládanie je potrebná trénovať jazdu. Spoločnosť Ninebot Inc. 
(Ďalej len Ninebot (Beijing) Tech Co., Ltd. a jej dcérske spoločnosti a dovozcovia) ani spoločnosť Segway Inc. nenesú zodpovednosť 
za akékoľvek zranenia alebo škody spôsobené nesprávnym správaním jazdca alebo nedodržaním pokynov v tomto dokumentu.

             
                
                
                    
                  
     

3. Pri jazde noste vždy helmu. Používajte schválenú prilbu na bicykle alebo skateboard, ktorá sa správne drží na mieste a
  chráni zadnú časť hlavy.

                  
       

                 
      

4. Nepokúšajte sa o prvú jazdu v oblasti, kde by ste sa mohli stretnúť s deťmi, chodci, domácimi zvieratami, vozidlami, 
bicyklami alebo inými prekážkami a potenciálnymi rizikami.

5. Rešpektujte chodcov tým, že im vždy dáte prednosť. Ak je to možné, vyhnite sa vľavo. Keď sa blížite k chodci spredu, 
zostaňte vpravo a spomaľte. Vyvarujte sa prekvapenie chodcov. Keď sa blížite zozadu, ohláste a spomaľte rýchlosť pri 
prejazde. Dodržiavajte miestne zákony a predpisy.

6. Na miestach bez špeciálnych nariadenia dodržujte bezpečnostné pokyny uvedené v tejto príručke. Spoločnosť 
Ninebot Inc. ani spoločnosť Segway Inc. nenesú zodpovednosť za škody na majetku, zranenia / úmrtia, nehody 
alebo právne spory spôsobené porušením bezpečnostných pokynov.

7. Nedovoľte, aby si niekto požičal KickScooter, pokiaľ si túto príručku starostlivo neprečítal a nepreštudoval nácvik 
nového jazdca v aplikácii. Bezpečnosť nových jazdcov je vašou zodpovednosťou. Pomôžte novým jazdcom, kým nie 
sú oboznámení so základným prevádzkou KickScooteru. Uistite sa, že každý nový jazdec nosí prilbu a ďalšie 
ochranné prvky.
8. Pred každou jazdou skontrolujte, či nie sú uvoľnené upevňovacie prvky a poškodené súčasti. Ak KickScooter vydáva
  abnormálne zvuky alebo signalizuje poplach, okamžite zastavte jazdu. Diagnostikujte KickScooter pomocou aplikácie Ninebot
  aplikácií Segway a zavolajte svojho predajcu / distribútora pre servis.

9. Buďte obozretní! Sledujte cestu ďalej pred sebou i pred KickScooterem - vaše oči sú váš najlepší nástroj pre bezpečnú.

10. Aby ste znížili riziko zranenia, musíte si v tomto dokumente prečítať a dodržiavať všetky kapitoly "UPOZORNENIE" a
  "VÝSTRAHA". Nejazdite nebezpečnú rýchlosťou. Za žiadnych okolností by ste nemali ísť na cestách s motorovými vozidlami.
  Výrobca odporúča jazdca vo veku 14 rokov a viac. Vždy dodržiavajte tieto bezpečnostné pokyny:

A. Ľudia, ktorí by nemali jazdiť na kolobežke,

i. Každý, kto je pod vplyvom alkoholu alebo drog.

ii. Každý, kto trpí ochorením, ktorým sa vystavuje riziku, ak sa zúčastňuje namáhavej fyzickej aktivity.

iii. Každý, kto má problémy s rovnováhou alebo motorikou, čo by mohlo narušovať ich schopnosť udržiavať
  rovnováhu.
iv. Každý, ktorého váha je mimo stanovené limity. (Viď Špecifikácie)
v. Tehotné ženy.

B. Jazdci pod 18 rokov by mali byť pod dohľadom dospelej osoby.

C. Pri jazde s týmto produktom dodržiavajte miestne zákony a predpisy. Nejazdite tam, kde to miestne zákony zakazujú.

D. Ak chcete bezpečne jet, musíte jasne vidieť, čo je pred vami a musíte byť jasne vidieť ostatnými.

E. Nejedzte sa na snehu, v daždi alebo na cestách, ktoré sú mokré, blatisté, ľadové alebo ktoré sú z akéhokoľvek dôvodu
  klzké. Nejazdite cez prekážky (piesok, štrk alebo polená). Mohlo by dôjsť k strate rovnováhy alebo trakcie a mohlo by
  dôjsť k pádu.

           

12. Rovnako ako u iných elektronických zariadení, pri nabíjaní použite prepäťovú ochranu, ktorá pomôže chrániť 
váš KickScooter pred poškodením v dôsledku výpadkov napájania a napäťových špičiek. Používajte iba nabíjačku 
dodávanú spoločnosťou Segway. Nepoužívajte nabíjačku z iných modelov iných produktov.

13. Používajte iba súčasti a príslušenstvo schválené spoločnosťou Ninebot alebo Segway. Neupravujte KickScooter. 
Zmeny vášho KickScooter by mohli rušiť prevádzku KickScooter, mohli by spôsobiť vážne zranenie a / alebo 
poškodenie a mohlo by dôjsť k strate záruky.

               
              
              

          
      

16. Pre lepší zážitok z jazdy sa odporúča vykonávať pravidelnú údržbu produktu.

17. Pred nabíjaním batérie si prosím prečítajte návod.

18. Nedotýkajte sa brzdového systému, mohlo by dôjsť k zraneniu.

19. Hladina akustického tlaku váženého A je menšia ako 70 dB (A). Mechanické vibrácie prenášané KickScooterem sú
  menej ako 2,5 m / s2.

2. Uvedomte si, že riziko môžete znížiť dodržiavaním všetkých pokynov a varovania uvedených v tejto príručke, avšak nemôžete
 eliminovať všetky riziká. Nezabudnite, že pri jazde na KickScooter riskujete zranenia zo straty kontroly, kolízií a pádu. pri
 vstupu do verejných priestorov vždy dodržiavajte miestne zákony a predpisy. Rovnako ako u iných vozidiel vyžadujú vyššie rýchlosti
 dlhšiu brzdnú dráhu. Náhle brzdenie na nízkych trakčných plochách môže viesť ku šmyku kolesa alebo pádu. Buďte opatrní a
 vždy udržujte bezpečnú vzdialenosť medzi vami a inými ľuďmi alebo vozidlami pri jazde. Pri vstupe do neznámych oblastí
 buďte opatrní a spomaľte.

14. Deti by sa nemali hrať s KickScooterem alebo jeho časťami a deti by nemali vykonávať čistenie ani údržbu. použitie 
internetu
  stroj vedie k prenosu vibrácií po celom tele vodiča.

                  
                 

                 
                

         

11. Nepokúšajte sa nabíjať zariadenia KickScooter, ak je nabíjačka alebo sieťová zásuvka mokrá.

15. KickScooter vždy položte na stojan na rovný a stabilný povrch. KickScooter musí byť umiestnený so stojanom proti svahu, 
aby sa zabránilo jeho prevráteniu. KickScooter nikdy neumiestňujte prednou stranou dole zo svahu, pretože stojan sa môže 
zatvoriť a nakloňte stroj. Akonáhle je KickScooter na svojom stojane, skontrolujte jeho stabilitu, aby ste predišli riziku pádu
(Skĺznutím, vetrom alebo miernym nárazom). Neparkujte KickScooter v rušnej oblasti, ale skôr pozdĺž steny. Ak je to
možné, vždy sa rozhodnite zaparkovať svoj KickScooter na rovnom teréne.
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2 Bezpečnosť pri jazde







 

 
 

 

 

 

  
  

 

 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

               
                     

           

                
               

          

                
                 

              

                
                 

              

               
                 

              

                
                 

              

              
                
               
                   
                
    
                   

    
                    

    
                    

    

                 
 

      
                  

                 
     

                     

                 
      

                     

                 
      

                
                 

              

                 
                  
                  
                   
                  
    

            
 

             

  

              
 

                

   
               

             
            

                  
       

                     

                 
      

              
 

                

   

                

               
               

              
                 

   

              
                

    

                
              

                

                     
                 

      

                     
                 

      

              
                

    

                
             

               

                
                  

              

             
           
         

               
             
          

                 
                   

            
              
             

                
                
              

                
                
              

      

       

             

            
                  

         

               
 

    
         

                              

                

                  
              
  

                    
                   
   

                    
                   
   

           

                 
                                

                   
    

                    

         

                

                        
                       

                         
                       

                        
           

                   
                  

                      
                    

                             

                      
                    

               
           

        

                
            

                     

             
    

            

                  
   

                   
    

          

         

                

                        
                       

                         
                       

                        
           

            

                  
   

            
                  

    

                
            

         

            
                 

     

              
       

                    
         

               
              

 
              

  
               

 

                  
                

                 
                 

         

        

           

      

        

        

         

              
     

                
      

                
                
              

            

       

        

       

                

                    
                   
   

            

                
             

         

            
                 

     

                    
         

                  
                 

                
                

         

           

        

         

                
      

                
                 

              

                 
                  
                  
                   
                  
    

                    
    

                  
       

                     
                 

      

              
                

    

                
             

               

               
             
          

                
                
              

   

                   

              

         

               
 

  
           

                 

        

       

                

                    
                   
   

            

                
             

         

            
                 

     

                    
         

                  
                 

                
                

         

           

        

         

                
      

                
                 

              

                 
                  
                  
                   
                  
    

                    
    

                  
       

                     
                 

      

              
                

    

                
             

               

               
             
          

                
                
              

          

               
                

       

             
                
                
                    
                  
     

                  
     

                  
       

                 
      

                   
      

                
                
    

           
             

    

              
         

            
 

            
            
          

               

         
            
             

      

       

            

           
  

         
  

      

             

               

                 
              
   

           

               
          

       

             
            

     

               
              
              

          
      

        

     

      

              
      

                 
                  
                  
                   
                  
    

              

        
                  
                 

                 
                

         

            

                  
                

                 
                

         

 

Čistenie a skladovanie
Použite jemnú, vlhkú utierku pre čistenie hlavného rámu. Ťažko odstrániteľné nečistoty je možné čistiť kefkou na zuby a zubnou 
pastou a potom mokrou handričkou. Škrabance na plastových dieloch môžu byť čistené veľmi jemným brúsnym papierom.

POZNÁMKA
Neumývajte KickScooter alkoholom, benzínom, acetónom alebo inými korozívnymi / prchavými rozpúšťadlami. Tieto látky môžu 
poškodiť vzhľad a vnútornú štruktúru vášho KickScooteru. Neumývajte KickScooter tlakovou umývačkou alebo hadicou.

 VAROVANIE
Uistite sa, že je zariadenie vypnuté, nabíjací kábel je odpojený a gumový kryt na nabíjacom porte je pred čistením 
utesnený; inak by mohlo dôjsť k poškodeniu elektronických súčiastok.

Uložte KickScooter na chladnom, suchom mieste. Neuchovávajte ho vonku dlhšiu dobu. Vystavenie slnečnému žiareniu a 
extrémnym teplotám (horúce i studené) urýchľuje proces starnutia plastových súčastí a môže skrátiť životnosť batérie.

 
                
               

    
 

     
    

     
   

           
  
  

    
  

        
            

                   
  

 
              

 

           
     

             
 

             
        

               
             

 
 

  
           

            
   

            
 

              
  

             
         
                   

           
 

           

5 Údržba

Údržba batérie
Nevyberajte batériu. Vybratí batérie nie je operácia určená pre užívateľov: Ak je produkt stále v záruke, kontaktujte 
autorizovaný servis. Ak produkt nie je v záruke, môžete sa obrátiť na svojho špecializovaného opravára. Zoznam

www.segway.com. V prípade akýchkoľvekautorizovaných 
ďalších otázok

 opravovní si môžete vyžiadať v 
sa môžete obrátiť na zákaznícky

 zákazníckom servise na adrese 
servis dostupný na www.segway.com.

Neskladujte ani nenabíjajte batériu pri teplotách mimo stanovené limity (viď Špecifikácie). Neprepichujte batériu. Informácie o
recyklácii a / 
fungovať aj po

alebo likvidácii batérií nájdete v 
mnohých kilometroch jazdy.

miestnych zákonoch a predpisoch. Dobre udržiavaná batéria môže dobre
 Nabite batériu po každej jazde a vyhnite sa jej úplnému vybitiu. Najvyššieho

dosiahnete približne pri 22 ° C; zatiaľ čo použitie pri teplotách pod 0 ° C môže významne znížiť dojazd avýkonu batérie 
výkon. Dojazd 
Segway- Ninebot.

aj výkon batérie sa obnoví, akonáhle teplota stúpne. Podrobnosti o teplote sú k dispozícii v programe

Výmena Kolesá

dodávané s výrobkom musia namontovať profesionálny servis. Demontáž kolies je komplikovaná a nesprávnaPneumatiky 
montáž môže viesť k nestabilite a poruchám:

stále v záruke výrobcu, kontaktujte autorizovaný servis. Zoznam autorizovaných servisov je dostupný- Ak je produkt
na www.segway.com.
             
        

Poznámka

batéria by zvyčajne mala zostať v pohotovostnom režime po dobu 120-180 dní. Batéria by mala byť nabíjaná
za 30-60 dní. Po každom použití nezabudnite nabiť batériu. Úplné vybitie batérie môže spôsobiť trvalé

Plne nabitá 
najmenej 1x 
poškodenie
sú kryté zárukou.

batérie. Elektronika vnútri batérie zaznamenáva stav vybitia batérie; škody spôsobené nesprávnym nabíjaním nie

Varovanie

Batériu nenabíjajte ani nepoužívajte, ak je poškodená alebo mokrá. Nepokúšajte sa batériu rozoberať. Riziko požiaru.
Batéria neobsahuje žiadne diely opraviteľné užívateľom.

produkt, ak je okolitá teplota mimo prevádzkovú teplotu stroje (pozri Špecifikácie), pretože nízka /
 VAROVANIE 
Nepoužívajte 
vysoká teplota 
dôsledku

obmedzí maximálny výkon / točivý moment. Mohlo by dôjsť k úrazu alebo poškodeniu majetku v
pošmyknutia alebo pádu.

Flexibilný kábel nabíjačky nemožno vymeniť; ak je kábel poškodený, musí byť nabíjačka vyradená a nahradená novou.
V prípade otázok sa môžete obrátiť na zákaznícky servis dostupný na www.segway.com.
V prípade nehody alebo poruchy: Ak je produkt stále v záruke, kontaktujte autorizovaný servis. Ak nie, môžete sa obrátiť na 
ľubovoľného špecializovaného servisného pracovníka podľa vášho výberu. Zoznam autorizovaných servisov nájdete na 
adrese www.segway.com.
V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na zákaznícky servis dostupný na www.segway.com.

- Ak už produkt nie je v záruke, môžete sa obrátiť na ktoréhokoľvek špecializovaného servisného technika.
- Ak máte otázky, môžete kontaktovať zákaznícky servis dostupný na www.segway.com
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