Užívateľská príručka sady Ninebot Gokart Kit

www.segway.com

V 1.0

Vitajte

Bezpečnosť jazdy

Ďakujeme, že ste si vybrali Ninebot Gokart, ďalej len Gokart Kit.
Gokart Kit je príslušenstvo vyvinuté špeciálne pre nižšie uvedené produkty Ninebot by Segway. Keď je Gokart Kit pripojený k príslušnému produktu Ninebot by Segway, stáva sa
elektrickým Gokart. Tieto pokyny a pokyny dodané s príslušným produktom Ninebot by Segway si musíte prečítať a dodržiavať ich.

1. Gokart je rekreačný výrobok. Pre ovládnutie jazdných zručností, vopred musíte trénovať. Spoločnosť Ninebot
(Ninebot (Peking) Tech Co., Ltd.) alebo jej dcérske spoločnosti a spoločnosti IAT Liates) ani spoločnosť Segway
Inc. nenesú zodpovednosť za zranenie alebo škody spôsobené neskúseným vodičom alebo nedodržaním
pokynov v tejto používateľskej príručke alebo v novej výukové príručke pre jazdcov. .

5. Gokart sa nikdy nesmie jazdiť vnútri.
6. Nejazdite s Gokart v noci.
7. Nejazdite na žiadne rampe alebo stúpania, ktoré presahuje maximálny sklon.

2. Nezabudnite, ako u každého druhu dopravy, že pri riadení Gokart riskujete zranenie alebo smrť v dôsledku
straty kontroly, zrážky a pádu. Riziko môžete znížiť dodržiavaním všetkých pokynov a varovania v tejto príručke,
ale nemôžete vylúčiť všetky riziká.

8. Nejazdite v snehu, dažďu ani na cestách, ktoré sú mokré, bahnitej, ľadové alebo ktoré sú z
akéhokoľvek dôvodu klzké. Nejazdite cez prekážky (ako piesok, sypký štrk alebo cez konáre). Mohlo
by dôjsť k strate rovnováhy alebo trakcie a mohlo by dôjsť ku kolízii.

3. Sada Gokart obsahuje malé časti, ktoré môžu spôsobiť nebezpečenstvo udusenia. Držte malé deti od Gokart
ďalej.

9. Nedovoľte, aby sa Gokart namočil. Vďaka mokrému akumulátoru riskujete poškodenie batérií a
nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu.

Kontrolný zoznam pred jazdou a príprava na jazdu:
Ako riadiť:

1. Pred každou jazdou skontrolujte a dotiahnite všetky uvoľnené časti, upevňovacie prvky, pásky
a vymeňte poškodené súčasti.

Sada Gokart je vhodná len pre použitie s Ninebot by Segway MiniPro
(ďalej len MiniPro) a Ninebot S.
Iné modely Ninebot by Segway nie sú kompatibilné.

Používajte helmu
si zviažte dlhé
vlasy (ak máte
dlhé vlasy)
zapnite zips

Žiadne voľné
dlhé vlasy

Na zníženie rizika zranenia je nutný dohľad dospelej osoby. Nikdy Gokart nepoužívajte na vozovkách, v blízkosti
motorových vozidiel, na strmých svahoch alebo schodoch alebo v ich blízkosti, pri bazénoch alebo iných
vodných plôch; vždy noste topánky a nikdy nedovoľte jazdiť naraz viac ako jednému jazdcovi.
Vždy zapnite bezpečnostný pás, noste helmu s dlhými vlasmi zasunutými dovnútra a noste ochrannú výstroj.
Uvoľnený odev alebo vlasy môžu uviaznuť v bicykloch alebo zablokovať váš zrak. Používajte bezpečnú obuv
s uzavretou špičkou. Žiadne voľné oblečenie.

Používajte
ochranné
pomôcky

Nenoste dlhé sukne

Dodržujte všechny místní zákony a předpisy. Nejezděte za deště nebo ve sněhu.
Pokud Gokart nepoužíváte, parkujte uvnitř, aby se zabránilo vniktutí vody a poškození vozidla.
Nebezpečí smrti nebo vážného zranění následkem kolize a pádu. Aby se snížilo riziko zranění, musí uživatel a /
nebo dospělý přečíst a dodržovat návod k použití.

2. Pri jazde buďte opatrní a vždy udržujte bezpečnú vzdialenosť medzi vami a ostatnými. Pri vjazde do
neznámych oblastí buďte opatrní a spomaľte.

3. Zaistite, aby úroveň nabitia batérie a prevádzkový stav vozidla zodpovedali špecifikáciám obsiahnutým v
príručke k modelu používanému so sadou Gokart.

3. Nedovoľte nikomu riadiť Váš Gokart samostatne, ak si tento manuál starostlivo neprečítal a nedodržal tým
návod pre nové jazdca. Bezpečnosť nových jazdcov je vašou zodpovednosťou. Pomôžte novým jazdcom,
pokým sa neoboznámia so základným ovládaním Gokart, a uistite sa, že každý nový jazdec nosí helmu a
ďalšie ochranné vybavenie.

4. Starostlivo si prečítajte, pochopte a dodržiavajte všetky pokyny v tejto používateľskej príručke a pred prvou
jazdou sa zoznámte a porozumejte nové výučbové príručke v aplikácii. Nepokúšajte sa riadiť Gokart, ak nie ste
schopní riadiť v súlade s pokynmi v tejto príručke, pretože tým riskujete vážne zranenie alebo smrť.

správne vybavenie

VAROVANIE

1. Rovňák Ako u inych vozidiel vyžaduje vyššími rýchlosťami dlhsie brzdnú dráhu. Náhle zrýchlenie
Alebo brzdením na hladkom povrchu Moze Viest ku SKLZ a kolíziám.

2. Aby ste predišli nehodám spôsobeným nesprávne nahustenými alebo opotrebovanými pneumatikami, pred každou jazdou
skontrolujte tlak v pneumatikách MiniPro a opotrebenie všetkých pneumatík. Nedotýkajte sa pohybujúcich sa alebo točiacich
sa pneumatík.

Používajte ploché topánky

4. Aby ste sa vyhli rozptýlenie pri riadení Gokart, nepoužívajte pri riadení mobilný telefón, fotoaparát,
slúchadlá, ušné zátky ani žiadne iné činnosti.

5. Pri jazde vždy noste vhodnú obuv, odev a ochranné pomôcky. Ochranná výstroj zahŕňa použitie prilby,
chráničov kolien a chráničov lakťov (nie sú súčasťou balenia). Používajte schválenú helmu pre jazdu na bicykli
alebo skateboarde, ktorá sa dobre sedí na hlave a je vybavená bradovým popruhom, a poskytuje ochranu
zadnej časti hlavy. Odstráňte alebo uviažte všetko čo je voľné (tj. Odev, vlasy, šperky atď.), Všetko čo by
mohlo byť zachytené v pohyblivých častiach zariadení. Pred jazdou vždy zapnite bezpečnostný pás a uistite
sa, či je dobre utiahnutý. Uvoľnený bezpečnostný pás sa môže zachytiť v kolesách.

5. Buďte opatrní! Hľaďte ďaleko dopredu a sledujte trasu aj pred sebou. Vaše oči sú vaším najlepším nástrojom
pre bezpečné vyhýbanie sa prekážkam a povrchom s nízkou trakciou ako je mokrá pôda, sypký piesok, štrk a ľad.
Pri prechode do iného terénu buďte opatrní.
6. Keď sa približujete alebo prichádzate na križovatku, na ceste, na roh alebo bráne akéhokoľvek
druhu, vždy spomaľte a dajte prednosť ostatným.

6. Nezapínajte prístroj Gokart, pokiaľ nie je zaparkovaný na rovnej zemi.
Kde jazdiť:

7. Nejazdite nebezpečnú rýchlosťou. Vždy musíte používať dobrý úsudok založený na vašich
vodičských schopnostiach a okolitom prostredí.

1. Pri vstupe do verejných priestorov vždy dodržiavajte miestne zákony a predpisy. Jazdite len v oblastiach,
kde ste prvýkrát získali povolenie od vlastníka nehnuteľnosti.

8. Pri otáčaní vždy spomaľte. Otáčanie vysokou rýchlosťou môže spôsobiť stratu kontroly nad
vozidlom, možné prevrátení vozidla a riziko zranenia alebo smrti.
9. Nepoužívajte kaskadérske kúsky akéhokoľvek druhu. Všetky štyri pneumatiky musia vždy zostať na zemi.

2. Gokart je navrhnutý pre jazdu na suchom, rovnom, tvrdom povrchu, bez prekážok, hrboľov, dier a ďalších
nebezpečenstiev.
3. Druhy povrchov, ktoré sú vhodné pre bezpečné použitie hračky.

10. Počas jazdy Gokart vždy zostaňte sedieť s rukami a nohami vnútri Gokart.
11. Nevozte náklad akéhokoľvek druhu.
12. Ak Gokart vydá počas jazdy neobvyklý zvuk alebo upozorní na poplach, okamžite zastavte a
nepoužívajte Gokart alebo MiniPro, kým nebola identifikovaná príčina šumu / poplachu a nebolo to
opravené. Požiadajte o pomoc predajný servis.

4. Nejazdite po cestách, v blízkosti motorových vozidiel, chodcov, cyklistov, zvierat, na strmých svahoch
alebo schodoch, v blízkosti bazénov, cez kaluže alebo iné vodné plochy. Pri jazde v oblastiach so stromami,
stĺpiky alebo ploty buďte opatrní. Medzi vami a prekážkami musíte ponechať dostatočný priestor, aby ste
ich mohli bezpečne minúť.

Zoznam balenie a diagram
Kto by mal riadiť:
Výrobca odporúča, aby vodič dosiahol vek najmenej 14 rokov. Deti mladšie ako 16 rokov by mali
riadiť iba pod dohľadom dospelých. Vždy dodržiavajte tieto bezpečnostné pokyny:
A. Medzi ľudí, ktorí by nemali riadiť Gokart, patria:
i. Ktokoľvek pod vplyvom alkoholu, drog alebo omamných látok.

5. Na čistenie prístroja Gokart nepoužívajte silný prúd vody ani vysokotlakovej hadice. Zabráňte
vniknutiu vody do nabíjacieho portu. Ak bol váš Gokart vystavený silnému dažďu, uložte ho
vonku mimo budovy a ľudí, ale chránený pred živlami, kým nebude suchý.

Rám

Komponenty pre rýchle uvoľnenie volantu

Sedadlo

6. Uložte Gokart vnútri. MiniPro by mal byť skladovaný v prostredí, kde teplota nie je vyššia ako 50 °
C alebo nižšia ako -20 ° C. Ak je teplota skladovacieho prostredia pod 0 ° C, nenabíjajte ho. Nabíjajte
až po umiestnení v teplom prostredí (nad 10 ° C).

Volant

Škálovateľná štruktúra rámu

ii. Každý, kto trpí chorobou, ktorá ho vystavuje riziku, ak sa venuje namáhavej fyzickej aktivite.
iii. Každý, ktorého hmotnosť je mimo stanovené limity (viď Špecifikácie).
iv. Tehotná žena.

Dáta a parametre zariadenia Ninebot Gokart sa líši podľa rôznych modelov. Môžu sa zmeniť
bez predchádzajúceho upozornenia. Aktualizované informácie nájdete na www.segway.com.

Rukoväť ručnej brzdy

Bezpečnostný pás

Priehradka na batérie

B. Gokart je určený len pre jednu osobu.

Nastavení délky rámu
C. Pre bezpečnú jazdu musíte byť schopní jasne vidieť, čo je pred vami, a musíte byť ostatným
jasne viditeľní.
D. Vodiči musia byť schopní počuť okolité prostredie.

1. Zaparkujte Gokart na rovnom teréne. Ak tak neurobíte, môže sa začať pohybovať,
a prípadne spôsobiť zranenie vám, alebo ostatným okolo vás.
2. Pred nabíjaním nechajte Gokart vychladnúť. Nepokúšajte sa nabíjať Gokart, ak je nabíjačka
alebo zásuvka mokrá. Postupujte podľa pokynov v užívateľskej príručke MiniPro resp. Minilite.

Nárazník

Indikátor stavu
Plyn (vpravo)

5. Používajte iba diely a príslušenstvo schválené spoločnosťou Ninebot by Segway. Neupravujte
svoj Gokart. Úpravy vášho Gokart môžu narušovať prevádzku a výkon systému
Gokart, čo môže mať za následok vážne zranenie a / alebo poškodenie a mohlo by obmedziť
platnosť záruky.

Užívateľská príručka a záruka

Podložka pre MiniPro

Upevňovacie pásky
Elektrický pripojovací
kábel

Brzda (vlevo)

Svetlomet

3. Rovnako ako u iných elektronických zariadení používajte pri nabíjaní ochranu proti prepätiu,
ktorá chráni váš Gokart pred poškodením v dôsledku prepätia a špičiek napätia.
4. Používajte iba nabíjačku špecifikovanú výrobcom. Nepoužívajte nabíjačku od žiadneho iného
produktu.

Podložka adaptéra MiniPro

Upínací otvor

Po každej jazde:

!

Šesťhranné kľúče

6 ks (AA) batérií

Nachádza sa pod rámčekom. Pred vybratím z rámu
odstráňte pripevňovací pásik.

Ninebot by Segway MiniPro a Ninebot S sa
predávajú samostatne. Ďalšie informácie
získate od svojho predajcu.

Užívateľský manuál

Obmedzená záruka

Údržba a skladovanie:
1. Uistite sa, že je Gokart vypnutý pred vykonávaním akejkoľvek údržby alebo pri inštalácii alebo
pri výmene prvkov.
2. Pri inštalácii súčastí používajte správnu a dostatočnú silu, dokiaľ nie je súčasť bezpečne
dotiahnutá. Ak je inštalácia príliš voľná alebo príliš tesná, nemusí Gokart fungovať správne,
čo môže viesť k zraneniu vás alebo iných osôb, poškodenia alebo zlyhania Gokart.
3. Vložte batérie pre Gokart podľa pokynov a uistite sa, že je kladný a záporný pól batérie správne
zapojený. Používajte iba batérie špecifikované výrobcom. Nenabíjajte batérie, pretože by to mohlo
spôsobiť požiar alebo výbuch. Nemiešajte staré a nové batérie. Nemiešajte
štandardné (uhlík-zinok) alebo nabíjateľné batérie. Ak sú batérie vybité, zakúpte nové a vymeňte sami.
4. Pri údržbe MiniPro resp. Minilite dodržujte všetky pokyny uvedené v užívateľskej príručke.

Nástroje dodávané k stiahnutiu riadiace
tyče Minilite a MiniPro

Kovová forma × 2
Používa sa pre Ninebot S

Rýchloupínacie
kľučka pre
nastavenie volantu

Napájací predlžovací kábel
miniPRO

Ninebot S

Kovová forma × 2 Skrutka M5 × 2 Matice × 2 Skrutka M6 Nastroj pre odstránenie držiaka
Používa sa pre MiniPro
volantu

Pri vybalení Gokart sa prosím uistite, že vyššie uvedené položky sú súčasťou balenia. Ak vám nejaké súčasti chýba, kontaktujte svojho predajcu / distribútora alebo najbližšie servisné stredisko (pozri Kontakt). Uschovajte
si prosím škatuľu a obalový materiál pre prípad, že budete potrebovať svoj Gokart v budúcnosti odosielať.
Pred čistením vždy vypnite napájanie a odpojte napájací zdroj.

Zostavenie Gokart (Pre zostavenie je potrebný dvoch dospelých)

Demontujte riadiacu tyč z MiniPro

Ovládanie MiniPro

Zostavenie a rozobratie Gokart
Pred zostavením aktualizujte softvér a zapnite režim Go
Kart.

Gokart sa zostavuje pripojením sady Gokart k MiniPro. Pred montážou Gokart
si prosím prečítajte návod MiniPro a postupujte podľa všetkých pokynov v nej

Naskenujte QR kód vpravo

obsiahnutých. Akonáhle je MiniPro správne aktivovaný a nabitý, môžete začať

a prečítajte si návod na

zostavovať Gokart.

Ninebot S montážne
pokyny

Montážny
návod MiniPro

Namontujte podložku adaptéru
miniPRO. Nachází se pod
rámečkem. Před vyjmutím z rámu
odstraňte připevňovací pásek.

týchto metód:
Stiahnuť v obchode Google Play
alebo Apple App Store

Segway-Ninebot App
* Váš mobilný telefón vyžaduje Bluetooth 4.0 alebo novší, systém iOS 8.0
alebo novší alebo Android ™ 4.3 alebo novší.

Priehradka na batérie je zatvorená. Ak
sa zdá, že niečo nie je správne,
prestaňte používať Gokart a
kontaktujte predajcu alebo servis

Nastavenie výšky volantu:
a Zdvihnite volant do
vyhovující polohy.

Tlačítko
napájení

b Vložte rychloupínající
páčku do požadovaného
otvoru
c Utiahnite maticu rýchloupínacie páčky

d. Použite šesťhranný kľúč 4 mm

d Na upevnenie volantu stlačte rýchloupínacie

vyberte skrutky držiaku riadiace

páčku

tyče a vytiahnite ju.

e Uistite sa, že volant funguje a
nehýbe sa. inak opakujte
kroky b, c, d, e.

Demontáž je dokončená po vysunutí

Spárujte svoj mobilný telefón a MiniPro

Umiestnite rám Gokart na MiniPro.

riadiace tyče Ak nie je možné sňať

Zapnite Bluetooth telefónu

napájacie
p r o d l uzo v a c ie
kábel

Ak nebudete Gokart dlhší
čas, vyberte z neho
batérie, aby neboli
poškodené koróziou.

Nezapájajte napájací
predlžovací kábel do
MiniPro, ak je
predlžovací napájací
kábel alebo nabíjací
port mokrý.

b. Uvoľnite klapku riadiace
tyče a vytiahnite ju z nástavca.

A. Stlačením vypínača
zapnite MiniPro.

Odskrutkujte kryt priestoru
pre batérie a vložte batérie
do priehradky. Zatvorte a
utiahnite kryt.

Elektrický prepojovací kábel je zapojený
do predlžovacieho kábla. Dĺžka tela a
výška volantu sú vhodné pre jazdcov.

Stiahnite si aplikáciu Segway-Ninebot (dále jen "aplikace") některou z

Naskenujte QR kód nižšie

Vložte batérie Gokart.

Podložka adaptéra MiniPro a MiniPro
smerujú správnym smerom.
Upevňovacie pásky sú riadne pripevnené a
utiahnuté.

Zapojte predlžovací kábel do nabíjacieho portu MiniPro a utiahnite ho
otáčaním v smere hodinových ručičiek.

Táto príručka používa ako príklad MiniPro. Pokiaľ máte Ninebot S, sledujte video
naskenovaním správneho QR kódu.

Nainštalujte aplikáciu

Po úplnom zmontovaní sa uistite, že:

Montáž

montáž.

Aktualizujte softvér MiniPro

Táto zostava je určená len pre dospelých. Počas montáže alebo demontáže nezapínajte MiniPro.

Smer inštalácie je uvedený nižšie.

rúk riadiaca tyč pokračujte krokom E.

Searching

Nezabudnite porovnať oceľový rám s

Stlačením vypínača zapnite

podložkou adaptéra, ako je znázornené vo

C. Vyberte gumovú zátku z
nástavca.

MiniPro.
Otvorte aplikáciu a prejdite a pripojte

zväčšenom detaile.

E. Pomocou dodaných nástrojov vyberte držiak riadidiel z MiniPro.
Kroky sú nasledujúce:

MiniPro.

Štyri skrutky sú
už vložené do
otvorov pre
skrutky

Aktualizujte program a prepnite režimy
V pravom hornom rohu aplikácie kliknite na

tlačidlo
napájania

Aktualizácie firmvéru.

Nastavenia Na stránke nastavenia Ninebotu kliknite na
"Režim Gokart ". Povoľte režim Gokart.

Nastavte rám na správnu dĺžku postavy:
Gokart Mode

Vehicle

Vehicle

Gokart Mode

Gokart Kit installation tutorial

Vložte nástroj pre demontáž
držiaku volantu do otvorov pre
skrutky na držiaku volante

About Gokart

Firmware
Update

Upevnite obe kovové formy na
spodnú časť rakety na volante
vložením dvoch matíc sprava na
skrutky M5 z ľavej strany
utiahnite pomocou 4mm
šesťhranného kľúča

Gokart
Mode

Skontrolujte stav MiniPro
* Táto aktualizácia firmvéru nezahŕňa aktivácii MiniPro. Ak potrebujete používať MiniPro,
súvisiace operácie nájdete v užívateľskej príručke MiniPro.

Vložte skrutku M6 do
otvoru pre skrutku na
prednej strane kovové
f o r m y. U t i a h n i t e
pomocou šesťhranného
kľúča 5 m m, p o k r acuj
t e v uťahovaní skrutky,
kým
konzola
na
nadstavci nespadne z
MiniPro

Zapojte elektrický prepojovací
kábel prístroja Gokart do
predlžovacieho kábla napájania.
Zarovnajte drážku a nezatláčajte
kábel dovnútra.
Nabíjací otvory musia byť suché.

Pretiahnite pripevňovacia popruhy
spodná časť MiniPro a otvory pre upevnenie
popruhov. Utiahnite popruhy. Uistite sa, že
umiestnenie loga je na popruhoch správne.
Ak nie, vráťte sa na krok 3 pre nastavenie.
Ak zdvíhate rám Gokart zozadu, nezdvíhajte ho vyššie ako 19 °, alebo môže dôjsť k poškodeniu nárazníka.

Demontáž

V kapitole "Údržba" v užívateľskej príručke MiniPro sa uistite, že výkon pneumatiky, stav

Stlačením vypínača MiniPro vypnite
Gokart.

batérie a prevádzkový stav MiniPro sú normálne.

Odpojte kábel elektrického pripojenia.

Riadiť Gokart

a Oboma rukami uchopte volant a sedadlo,
natiahnite rám do vhodnej polohy.
b Zarovnajte šípky na pripojovacie trubicu ráme.
c Polohovanie: vtlačíme 5mm šesťhranný skrutka do
otvorov na ľavej a pravej spojke rámu, ako je znázornené
na obrázku vyššie (Skrutka treba zaskrutkovať do hĺbky asi
1 cm pre úspešnú fixáciu).
d Utiahnite 4 skrutky.

Postupujte podľa postupu montáže a
vykonajte ju v opačnom poradí.

Špecifikácie

Aktivujte Gokart

Prevádzka a nabíjanie
Produkt

Stlačením tlačidla napájania na MiniPro zapnite Go Kart. Gokart
automaticky zapne off, keď je v pokoji po dobu 10 minút.

Upevnenie bezpečnostného pásu

Podporované
modely

Posaďte sa na sedadlo a zapnite ľavú a pravú
časť bezpečnostného pásu pred sebou.

Veľkosť

Riadenie

Otvorte aplikáciu Segway-Ninebot a pripojte svoj Gokart.

Zrýchlenie: zľahka stlačte plyn (pravý
pedál), aby ste sa dostali dopredu.
Zpomalení: lehkým stisknutím brzdy (levý pedál) zpomalte.

Hmotnosť

Riadenie: Riadenie Gokart miernym otáčaním

Riadenie

volantu v smere alebo proti smeru hodinových
ručičiek.

(ľavý pedál). Potom, čo počujete pípnutie, sa

Postupujte podľa pokynov v aplikácii a aktivujte Gokart a
dokončite zodpovedajúce tutoriál a cvičenia.

Gokart prepol do cúvacieho režimu. Stlačením
plynového pedála prejdite Gokart dovnútra
zvrátiť. Opätovným stlačením brzdy (ľavý pedál)

Parametre
stroja

5 Vypnutie

Núdzové brzdenie

brzdou.

Pre vašu bezpečnosť sú predvolené hodnoty rýchlosti a citlivosti
Gokart nastavené na nízku hodnotu. Pomocou aplikácie sa
naučíte, ako bezpečne riadiť, a potom možno rýchlostný limit
postupne zvyšovať.

[1] Typický rozsah: Za podmienok

Veľkosť vozidlá

Po rozšírení (maximálny stav): 54 × 32 × 24 palcov (1383 × 822 × 600 mm); pred
predĺžením (minimálny stav): 40 × 32 × 18 palcov (1004 × 822 × 459 mm)

plného výkonu, záťaže 154 kg (70

Veľkosť balenia

43.1×34.1×20.1 in (1095×865×510 mm)

a merané na rovnej ceste pri

Maximálne užitočné zaťaženie 220 lbs (100 kg)

priemernej rýchlosti 9 mph (15

Čistá hmotnosť

61.3 lbs (27.8 kg)

Požiadavka na výšku

51-75 in (130-190 cm)

Odporúčaný vek

14+ rokov a viac

Rýchlostné obmedzenia

15 mph (24 km/h)

Nový rýchlostný limit

5 mph (8 km/h)

Svetlá výška
Maximálny sklon

[2]

kg) a okolitej teploty 77 ° F (25 ℃)

mph) km / h).

[2] Maximálny sklon: Odkazuje na
maximálny sklon keď vodič / 100 / kg
môže stúpať rýchlosťou maximálne 3

2 mph (3 km/h)

km / h (5 km / h) km / h).

9 mile (15km)
2 . 1 :1
1
1.6 in (40 mm)

[3] Batérie v prednom priestore:

15°

Priehradka na batérie vo vnútri

15°T cesty, rovný povrch vozovky, svahy pod ňou

rámu, ktorá slúži na napájanie

Prevádzková teplota

14°F~ 104°F (-10

40℃)

indikátora / svetlometu rámu. Keď

zastavené. Stlačením vypínača MiniPro

Skladovací teplota

-4°F~ 122°F (-20

50℃)

je batéria takmer vybitá, modrá

IP rating

IPX4

kontrolka sa zmení na žltú a

Model / množstvo

6 AA Batérie

bliká. Musíte vymeniť batérie sami.

Predné pneumatiky

Šírka pneumatiky: 3 palce (80 mm); pomer plochosti: 60%; priemer náboja: 5 palcov (127 mm)

Typ

Nafukovacie dutá pneumatika

Svetlomet

0,2 W biela LED svetelná lišta

ON/

OFF vypnite Gokart.

Nabíjanie

Predná
priehradka
batérie [3]

Pneumatiky

MiniPro do predlžovacieho kábla napájania.

zastavenie, zatiahnite za páku ručnej brzdy na
pravej strane Gokart, aby ste zabrzdili núdzovou

Ninebot by Segway miniPRO (Model: N3M260, N3M320)
NinebotS (Model:N3M240)

Pred vystúpením sa uistite, že je vozidlo úplne

Nabite prístroj Gokart zapojením napájacieho kábla
V prípade situácie, ktorá vyžaduje núdzové

Názov a model

Terén

sa vrátite do režimu vpred.
Activate the
Gokart

N4MZ98

prevodový pomer

Cúvanie
Keď je Gokart zastavený, dvakrát stlačte brzdu

Ninebot Gokart Kit

Model

Obmedzenie rýchlosti cúvaní
Typický rozsah [1]

Pri prerušovanom stláčaní brzdového pedálu sa brzdný účinok nezvyšuje

Searching

Meno

Nepripájajte nabíjačku, pokiaľ je nabíjacia

Svetlá

port alebo napájací kábel mokrý.

Pri údržbe dodržujte príslušné pokyny na nabíjanie v príručke a bežné vedomosti o údržbe a bezpečnosti batérií. Výrobky Ninebot
sú navrhnuté s ochranou proti prehriatiu. Pokiaľ teplota vozidla prekročí 40 ° C, nemožno vozidlo normálne nabíjať. Pred nabíjaním
počkajte, až vozidlo vychladne pod 40 ° C.

Indikátor je dodávaný v troch farbách: modrá, žltá a červená. Modrá znamená, že vozidlo je v normálnom
stav. Žltá znamená, že vozidlo musí byť aktivované alebo musia byť batérie v prednom priestore uvoľnené.
Červená znamená, že vozidlo má poruchu výkonu, a musíte otvoriť aplikáciu, aby ste skontrolovali príčinu
poruchy a kontaktujte popredajný servis.

Indikátor stavu

Brzdy

metóda brzdenia
Brzdná dráha

Elektronická brzda + mechanická ručná brzda
[4]

20 ft (6 m)

[4] Brzdná dráha: Za podmienok
plného výkonu je zaťaženie s
hmotnosťou 154 kg (70 kg) a
merané na rovnej tvrdej ceste pri
priemernej rýchlosti 20 km / h.
Poznámka: Pre viac špecifických
tipov môžete otvoriť aplikáciu App.

Certifikácia
Smernica o rádiových a koncových telekomunikačných zariadeniach
Vyhlásenie o zhode Európskej únie
Informácie o recyklácii batérií pre Európsku
úniu
Segway Europe B.V.
Kontaktná adresa EÚ iba pre regulačné témy: Hogehilweg 8, 1101CC, Amsterdam, Holandsko
Batérie alebo obaly na batérie sú označené v súlade s európskou smernicou 2006/66 / ES o batériách a
akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch. Smernica stanovuje rámec pre vrátenie a recykláciu
použitých batérií a akumulátorov, ktoré sú platné v celej Európskej únii. Tento štítok sa používa na rôznych
batériách, čo znamená, že sa batérie nesmie vyhodiť, ale podľa tejto smernice sa má na konci životnosti
vrátiť späť.
V súlade s európskou smernicou 2006/66 / ES sú batérie a akumulátory označené, čo znamená, že sa
majú zhromažďovať oddelene a recyklovať na konci životnosti. Štítok na batérii môže tiež obsahovať
chemický symbol pre príslušný kov v batérii (Pb pre olovo, Hg pre
ortuť a Cd pre kadmium). Používatelia batérií a akumulátorov nesmú likvidovať batérie a akumulátory
ako zmesový komunálny odpad, ale používať zberné miesto, ktoré majú zákazníci k dispozícii pre
vrátenie, recykláciu a spracovanie batérií a akumulátorov. Účasť zákazníkov je dôležitá pre
minimalizáciu prípadných účinkov batérií a akumulátorov na životné prostredie a ľudské zdravie v
dôsledku možnej prítomnosti nebezpečných látok.
Smernica o obmedzení nebezpečných látok (RoHS)
Produkty Ninebot predávané v Európskej únii od 3. januára 2013 alebo neskôr spĺňajú požiadavky smernice
2011/65 / EÚ o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických
zariadeniach ("prepracovanie smernice RoHS" alebo "smernica RoHS 2").

Spoločnosť Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že bezdrôtové zariadenia uvedené v tejto
časti sú v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53 / EÚ.

Ochranné známky a právne vyhlásenia
Ninebot je registrovaná ochranná známka spoločnosti Ninebot (Tianjin) Tech. Co., Ltd; Ninebot MiniPro,
miniPLUS a Minilite sú ochranné známky spoločnosti Ninebot (Tianjin) Tech. Co., Ltd; Segway je
registrovaná ochranná známka spoločnosti Segway Inc; Apple a Apple Logo sú registrované ochranné
známky spoločnosti Apple Inc v USA a niekde inde. App Store je servisná značka spoločnosti Apple Inc;
Android je ochranná známka spoločnosti Google Inc, roboty Android boli pôvodne vytvorené
spoločnosťou Google Inc; Príslušní vlastníci si vyhradzujú právo na svoje ochranné známky uvedené v
tejto príručke.

Kontakt
Kontaktujte nás, ak máte problémy s jazdou, údržbou a bezpečnosťou alebo chybou / poruchou vašej sady
Gokart.
Europe, Middle East and Africa:
Segway Europe B.V.
Hogehilweg 8, 1101CC, Amsterdam, The Netherlands

Sada Ninebot Gokart je chránená príslušnými patentmi. Informácie o patentoch nájdete na

Email servisu: service@segway.eu.com

adrese http://www.segway.com.

Website: www.segway.com

Pokúsili sme sa zahrnúť opisy a pokyny pre všetky funkcie balíka Gokart v čase tlače. Vaša súprava
Gokart sa však môže mierne líšiť od tej, ktorá je uvedená na obrázku dokumentu. Vezmite prosím na
vedomie, že existuje niekoľko modelov Ninebot s rôznymi funkciami a niektoré z tu uvedených funkcií
nemusí byť pre váš prístroj použiteľné. Výrobca si vyhradzuje právo zmeniť dizajn a funkčnosť produktu
a dokumentácia Gokart Kit bez predchádzajúceho upozornenia.
© 2018 Ninebot (Peking) Tech Co., Ltd. Všetky práva vyhradené.

Pri kontakte so spoločnosťou Segway majte poruke sériové číslo sady Go Kart.
Sériové číslo môžete zistiť na vonkajšej strane prepravné škatule, na produkte alebo v aplikácii
Segway- Ninebot, zatiaľ čo je produkt pripojený.

