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Witamy

Dziękujemy za wybranie ninebota S! 
Aby cieszyć się wieloma funkcjami swojego Ninebota S, musisz przeczytać i postępować zgodnie z tymi instrukcjami

Miłej jazdy!

1 Bezpieczeństwo jazdy

Instrukcje + —  Uproszczone instrukcje obsługi.

Instrukcja obsługi Ninebot S.
wełna drzewna  Grudnia 6, 2020  Zostaw komentarz

1. Ninebot S to produkt rekreacyjny. Przed opanowaniem umiejętności jeździeckich. musisz ćwiczyć. Ani Ninebot (oznacza Ninebot (Belling) Tech Co.

Ltd. i jego spółki zależne i stowarzyszone), ani Segway Inc. nie są odpowiedzialne za jakiekolwiek obrażenia lub szkody spowodowane brakiem

doświadczenia kierowcy lub nieprzestrzeganiem instrukcji zawartych w tym dokumencie.

2. Proszę zrozumieć, że możesz zmniejszyć ryzyko, postępując zgodnie ze wszystkimi instrukcjami i ostrzeżeniami zawartymi w tej instrukcji, ale nie

możesz wyeliminować wszystkich zagrożeń. Pamiętaj, że za każdym razem, gdy jeździsz na Ninebocie S, ryzykujesz zranieniem lub śmiercią z

powodu utraty kontroli. kolizje. i spada. Wchodząc do przestrzeni publicznej, zawsze przestrzegaj lokalnych praw i przepisów. Podobnie jak w

przypadku innych pojazdów. szybsze prędkości wymagają dłuższej drogi hamowania. Nagłe hamowanie na gładkich powierzchniach może

doprowadzić do poślizgu koła. utrata równowagi. lub spada. Zachowaj ostrożność i zawsze zachowuj bezpieczną odległość między sobą a innymi

ludźmi lub pojazdami podczas jazdy. Zachowaj czujność i zwalniaj podczas wchodzenia na nieznane obszary.

3. Podczas jazdy zawsze noś kask. Używaj zatwierdzonego kasku rowerowego lub deskorolkowego, który jest dobrze dopasowany z paskiem pod brodą.

i zapewnia ochronę tyłu głowy.

4.  Nie próbuj swojej pierwszej jazdy w miejscach, w których możesz spotkać dzieci. pieszych. zwierzęta domowe. pojazdy. rowery. lub inne przeszkody

i potencjalne zagrożenia.

5.  Szanuj pieszych, zawsze ustępując pierwszeństwa. Zbliżając się do pieszego od przodu. trzymaj się prawej strony i zwolnij. Unikaj zaskakujących

pieszych. Zbliżając się od tyłu. ogłaszaj się i zwolnij do prędkości chodzenia podczas mijania. Jeśli to możliwe, miń w lewo. Prosimy o przestrzeganie

lokalnych przepisów ruchu drogowego.

6. W miejscach, w których nie obowiązują przepisy i regulacje dotyczące samobalansujących pojazdów elektrycznych. przestrzegać wskazówek

bezpieczeństwa przedstawionych w niniejszej instrukcji. Ani Ninebot, ani Segway Inc. nie są odpowiedzialne za jakiekolwiek szkody majątkowe,

obrażenia ciała / śmierć. Wypadki. lub spory prawne spowodowane naruszeniem instrukcji bezpieczeństwa.

7. Nie pozwól nikomu jeździć na Twoim Ninebot Son, chyba że dokładnie przeczytał tę instrukcję. obejrzał film bezpieczeństwa. i postępuj zgodnie z

samouczkiem dotyczącym nowego kierowcy w aplikacji Segway-Ninebot. Za bezpieczeństwo nowych jeźdźców odpowiadasz. Pomagaj nowym

jeźdźcom, dopóki nie poczują się komfortowo z podstawową obsługą Ninebot S. Upewnij się, że każdy nowy jeździec ma na sobie kask i inny sprzęt

ochronny.

8. Przed każdą jazdą sprawdź, czy nie ma luźnych zapięć. uszkodzone elementy. i niskie ciśnienie w oponach. Jeśli Ninebot S wydaje nietypowe dźwięki

lub sygnalizuje alarm. natychmiast przestań jeździć. Zdiagnozuj swój Ninebot S za pośrednictwem aplikacji Segway-Ninebot i zadzwoń do swojego

dealera / dystrybutora w celu uzyskania pomocy.

9. Bądź czujny! Skanuj zarówno daleko przed, jak i przed swoim Ninebotem S - Twoje oczy są najlepszym narzędziem do bezpiecznego omijania

przeszkód i powierzchni o niskiej przyczepności (w tym między innymi mokrej ziemi, luźnego piasku, luźnego żwiru i lodu).

10. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń. należy przeczytać i przestrzegać wszystkich uwag „OSTROŻNIE” i „OSTRZEŻENIE” w tym dokumencie. Nie jedź z

niebezpieczną prędkością. W żadnym wypadku nie należy jeździć po drogach pojazdami silnikowymi. Producent zaleca, aby zawodnicy mieli

ukończone 16 lat. Zawsze przestrzegaj poniższych instrukcji bezpieczeństwa: 

O. Osoby, które nie powinny jeździć na Ninebot $ to: 

ja. Każdy pod wpływem alkoholu lub narkotyków. 

ii. Każdy, kto cierpi na chorobę, która naraża ich na ryzyko, jeśli wykonują forsowną aktywność fizyczną. 

iii. Każdy, kto ma problemy z równowagą lub zdolnościami motorycznymi, które zakłócałyby ich zdolność do utrzymania równowagi. 

iv. Każdy, którego wzrost lub waga wykracza poza podane limity (patrz Specyfikacje). 

v. Kobiety w ciąży. 

B. Zawodnicy poniżej 16 roku życia powinni jeździć pod nadzorem osoby dorosłej. 

C. Przestrzegaj lokalnych praw i przepisów podczas jazdy tym produktem. Nie jeździj w miejscach, gdzie zabraniają tego lokalne przepisy. 0.

Bezpieczna jazda. musisz być w stanie wyraźnie widzieć, co jest przed tobą i musisz być wyraźnie widoczny dla innych. 

E. Nie jeździć po śniegu. w deszczu. lub na mokrych drogach. zmącić. lodowaty. lub które są śliskie z jakiegokolwiek powodu. Nie przejeżdżaj przez

przeszkody (piasek, luźny żwir lub patyki). Może to spowodować utratę równowagi lub przyczepności i spowodować upadek. 

F. Nie przyspieszaj ani nie zwalniaj nagle. Nie przyspieszaj, gdy Ninebot S przechyla się do tyłu lub włącza alarm. Nie próbuj obchodzić ogranicznika

prędkości.

11.  Nie próbuj ładować swojego Ninebota S. ładowarka. lub gniazdo zasilania jest mokre.

12. Jak w przypadku każdego urządzenia elektronicznego. używaj zabezpieczenia przeciwprzepięciowego podczas ładowania, aby chronić Ninebot S

przed uszkodzeniami spowodowanymi skokami napięcia i skokami napięcia. Używaj tylko ładowarki dostarczonej przez Ninebot. Nie używaj

ładowarki z żadnego innego produktu.

13. Używaj tylko części i akcesoriów zatwierdzonych przez Ninebot lub Ninebot. Nie modyfikuj swojego Ninebota S. Modyfikacje Twojego Ninebota S

mogą zakłócać działanie Ninebota S. mogą spowodować poważne obrażenia i / lub uszkodzenia oraz mogą spowodować unieważnienie Ograniczonej

Gwarancji.

14. Nie siadaj na kierownicy. Może to spowodować poważne obrażenia i / lub uszkodzenie Twojego Ninebot S.

2 Lista pakowania 

Podczas rozpakowywania Ninebota S. należy sprawdzić, czy powyższe elementy znajdują się w opakowaniu. Jeśli brakuje jakichkolwiek komponentów.
skontaktuj się ze sprzedawcą / dystrybutorem lub wyślij e-mail do technicalsupportCsegway.com. 
Po sprawdzeniu, że wszystkie komponenty są obecne i są w dobrym stanie, możesz złożyć nowy Ninebot S. 
Zachowaj pudełko i materiały pakunkowe na wypadek, gdybyś musiał wysłać swojego Ninebot Sin w przyszłości. 
Pamiętaj, aby wyłączyć Ninebot S i odłączyć kabel ładujący przed montażem, montażem akcesoriów lub czyszczeniem ramy głównej.

3 Schemat 

Przycisk zasilania - włączanie / wyłączanie. Ninebot S wyłączy się automatycznie po 10 minutach bezczynności. lub w pozycji leżącej (poziomej)
przez ponad 30 sekund, 
Zablokuj - Włącz tryb blokady za pośrednictwem aplikacji. Ninebot S zawibruje. błysnąć jego światłami. i uruchom alarm, jeśli ktoś go ruszy.
Aplikacja będzie również alarmować. Ninebot Swill nie balansuje w trybie blokady. 

Bluetooth - Gdy Bluetooth jest włączony, ale nie jest połączony ze smartfonem do herbaty, ta ikona będzie migać. Gdy aplikacja Segway-
Ninebot jest połączona z Ninebot S. ta ikona będzie się świecić światłem ciągłym. 
Ograniczenie prędkości - Włącz i dostosuj tryb ograniczenia prędkości za pośrednictwem aplikacji. Gdy ikona jest podświetlona,   prędkość
Ninebota S jest ograniczona do 4.3 km / h. To ograniczenie prędkości można dostosować w aplikacji. Gdy zbliżasz się do ograniczenia prędkości,

Ninebot S przechyla się 
Poziom zasilania - wskazuje pozostały czas pracy baterii. Gdy bateria jest całkowicie rozładowana, ta ikona miga, a Ninebot S wydaje sygnał
dźwiękowy. wskazując, że musisz naładować swojego Ninebota S. Gdy mniej niż 30%. Twój Ninebot Swill stopniowo zmniejsza maksymalną
prędkość kłaczków. Użyj aplikacji, aby odczytać pozostałą moc i szacowany pozostały zasięg.

4 Montaż

1. Włóż kierownicę do gniazda sterowego z tyłu ramy głównej. 

2. Wkręć dwie śruby. Mocno dokręć załączonym kluczem sześciokątnym. 

3. Pewnie zatrzaśnij pokrywkę, słysząc odgłos „kliknięcia”. 

Sprawdź stan włączenia / wyłączenia zasilania po montażu.

 Ze względów bezpieczeństwa Twój Ninebot S nie jest obecnie aktywowany i będzie od czasu do czasu emitować sygnał dźwiękowy po
włączeniu zasilania. Do momentu aktywacji Ninebot S utrzymuje bardzo niską prędkość jazdy i czułość kierowania i nie należy na nim jeździć.
Zainstaluj aplikację Segway-Ninebot na swoim urządzeniu mobilnym (z Bluetooth 4.2 lub nowszym). połącz się z Ninebot S przez Bluetooth i postępuj
zgodnie z instrukcjami aplikacji, aby aktywować Ninebot S i postępuj zgodnie z procedurami szkoleniowymi.

5 Ładowanie

 Nie podłączaj ładowarki, jeśli port ładowania lub kabel ładowania są mokre. Akumulator mogą ładować tylko osoby dorosłe.








