
Ninebot One S2 
Užívateľský manuál



Vzhľadom k technologickej modernizácii a aktualizácii firmwaru sa funkcie reálneho produktu môžu mierne líšiť od tých popísaných v 

užívateľskej príručke.

Pre najnovšie funkcie výrobku a bezpečnostné pokyny si stiahnite aplikáciu Ninebot, v ktorej nájdete elektronickú príručku.

www.ninebot.com
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Vitajte!

Ďakujeme Vám, že ste si vybrali Ninebot One ® S2. Ninebot One S2 je prenosné samobalančné vozidlo a 
zároveň i zariadenie pre voľný čas. Užite si jazdu s Ninebot One S2!
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1 Produkt a príslušenstvo

Telo vozidla

Ninebot One S2 User Manual Ninebot One S2 Legal Statement Tip Card

Užívateľský 
manuál

Tip kartaOchranná 
známka

2x balíček s 

Príslušenstvo v balíčku

Predĺžená hadička pre nahustenie 
pneumatiky

Rýchlonabíjačka

Prosím skontrolujte, či sú všetky zmienené položky obsiahnuté v balení. V prípade, že akákoľvek položka chýba alebo je 
poškodená, prosím, navštívte oficiálnu internetovú stránku http://www.ninebot.com
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2 Schematický diagram

Ukazovateľ nabitia batérie 

Madlo Tlačidlo 
zapínania

Světelný 
pás

Nabíjací vstup
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Vysoká
50%~100%
Zelené svetlo

Stredná
20%~50%

žlté svetlo

Nízka
0~20%

Červené svetlo

Ukazovateľ nabitia batérie svieti len vtedy, keď je vozidlo v pokoji.

Každé jednotlivé svetlo batérie označuje 13% spotreby elektrickej energie. Zmena farby zo zelenej na 
žltú označuje pokles zostávajúcej kapacity a ak svieti červená farba, znamená to, že výkon bude klesať. V 
tomto prípade, pred ďalším použitím, nabite batériu. Zostávajúcu kapacitu batérie a dojazdovú vzdialenosť 
môžete nájsť v aplikácii Ninebot. Pokiaľ batérii zostáva menej ako 30%, rýchlosť bude postupne znižovaná, 
pokiaľ zostáva menej ako 20%, rýchlosť bude obmedzená na 12 km/h a  pokiaľ menej ako 10%, rýchlosť je 
obmedzená na 4 km/h.
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Prenosný režim

Ninebot One S2 je nastavený do prenosného módu po 
dodaní tovaru. Ak zdvihnete madlo, keď je vozidlo zapnuté, 
koleso sa prestane točiť. Vozidlo je opäť funkčné, akonáhle 
sa madlo vráti do predvolenej polohy. Tento režim môžete 
tiež spustiť pomocou aplikácie Ninebot vo svojom telefóne. 
Pokiaľ tak učiníte, nedvíhajte zariadenie za madlo keď je 
zariadenie zapnuté. Koleso je stále funkčné a môže spôsobiť 
zranenie.

3 Pripojenie nabíjačky
1 Nabíjací vstup

2 Otvorte kryt 
nabíjacieho vstupu

3 Zapojte nabíjačku 
do zariadenia

Ak sa zariadenie nabíja, udržujte ho mimo 
dosahu detí.
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4 Prvé použitie

Potrebujete smart telefón s operačným systémom Android alebo iOS na stiahnutie 
aplikácie Ninebot. Po zhliadnutí inštruktážneho videa a po absolvovaní výcviku pre 
začiatočníkov môžete začať s používaním vozidla. Nájdite Ninebot v Android markete 
alebo v App Store alebo naskenujte QR kód pre stiahnutie aplikácie.

Tu naskenujte pre stiahnutie aplikácie.

1 Stiahnite a nainštalujte aplikáciu, registrujte sa alebo 
prihláste a zapnite svoje vozidlo.

2 Uistite sa, či je v balančnom režime a zapnutím a 
vypnutím urobte test.

 Pre vašu bezpečnosť váš nový Ninebot One S2 nie je 
aktivovaný a rýchlosť a citlivosť sú znížené na minimum. 
Je potrebné nainštalovať aplikáciu a držať sa inštrukcií k 
aktivácii vozidla pred použitím (červené)

3 Kliknite na „Find Device“ pre pripojenie k Ninebot One 
S2. Budete počuť zvukový signál označujúci úspešné 
pripojenie. Telefón následne zobrazí ikonu pripojenia 
a dáta o vozidle. Po úspešnom pripojení nasledujte 
inštrukcie v aplikácii. 
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5 Učenie jazdy

Pri jazde noste helmu a ochranné prvky, aby ste 
predišli možným zraneniam pri možnom páde 
v priebehu učenia jazdy. Po tom, čo je Ninebot 

One S2 aktivovaný Vás aplikácia vyzve ku vstupu do začiatočníckeho 
cvičenia. Prosím, pred jazdou nasledujte inštruktážne videá a diagramy 
znázornené nižšie.

Pre Vašu bezpečnosť je pred aktiváciou rýchlosť Ninebotu One S2 
obmedzená na 4 km/h. Po aktivácii a predtým, než je absolvované 
začiatočnícke cvičenie, je rýchlosť obmedzená na 7 km/h. Po dokončení 
začiatočníckeho cvičenia je rýchlosť obmedzená na  12 km/h. Po tom, 
čo ujdete celkovú vzdialenosť 1 km, je obmedzovač jazdy automaticky 
deaktivovaný.

Ak dosiahnete počas jazdy rýchlostný limit, vozidlo vás upozorní 
zvukovým signálom, ktorý je doprevádzaný spätným nakláňaním 
pedálov, ktorý vás vyzve ku spomaleniu jazdy. Pokiaľ sa stretnete s 
touto situáciou, nakloňte vaše telo jemne dozadu pre spomalenie. 
Nepretláčajte pedál, aby ste predišli prípadnému pádu a zraneniu.

1 Postavte sa na jeden pedál a pohybujte sa 
s ním vpred a vzad.

2 Položte jednu nohu na pedál, držte telo a 
nohy vzpriamene a postavte sa na obidva 
pedále tak, aby ste mali ťažisko pod sebou.
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3 Postavte jednu nohu na pedál, zdvihnite 
druhú po dobu 1-2 sekúnd a posuňte sa 
pomaly dopredu.

5 Položte obe nohy na pedál a riaďte vozidlo 
nastavením vašeho ťažiska.

4 Postavte jednu nohu na pedál, druhou 
nohou sa odrážajte od zeme a posuňte 
sa dopredu.

6 Otáčajte zaťažením jednotlivých pedálov.
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6 Potenciálne bezpečnostné riziká

>15°

Ak budete jazdiť cez nerovnosti, obrubník alebo na 
členitých plochách, nebrzdite prudko ani nezrýchľujte, 
inak môžete prejsť do šmyku.

Nepoužívajte Ninebot One S2 na stúpaní alebo klesaní 
cez 15 stupňov; v opačnom prípade môžete spadnúť z 
dôvodu nedostatočného výkonu vozidla. 

Pozor na rámy dverí a 
zárubne, stropy, výťahy atd.

Prudko nezrýchľujte ani nebrzdite.
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7 Zakázané manévre

24km/h

0

Nejazdite na Ninebot One S2 na 
frekventovaných cestách alebo v 
obytných oblastiach, kde sa pohybujú 
vozidlá a ľudia.

Nejazdite na vozidle vo vode hlbšej 
ako 3 cm.

Ak pôjdete príliš rýchlo alebo 
ak je nízky výkon, bude pedál 
postupne naklonený a spustí 
sa alarm. V tomto prípade už 
nezrýchľujte.

Na vozidle neprevážajte ďalšie 
osoby alebo deti.
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Nejazdite na Ninebot One S2 na schodoch 
alebo eskalátoroch.

Nejazdite na vozidle na jednej nohe.

Prudko nezrýchľujte ani s 
vozidlom nekývte dopredu a 
dozadu.

Na vozidle v priebehu jazdy 
neskáčte, ani za jazdy z neho 
nevyskakujte.



11

8 Bezpečnostné pokyny
• Ninebot je zariadenie pre voľný čas. Vo verejných priestoroch je považovaný za jeden dopravný prostriedok 

s rovnakými rizikami, ktorými disponujú aj iné druhy dopravy. Postupujte podľa pokynov k ochrane seba aj 
ostatných.

• Je potrebné si uvedomiť, že na verejných komunikáciách dochádza k rizikám spôsobeným pochybením alebo 
nevhodnými operáciami iných vozidiel alebo šoférov, aj keď sa chováte celkom v súlade s týmito pokynmi. 
Brzdná dráha sa s rýchlejšou jazdou predlžuje, čo môže predstavovať bezpečnostné riziko pre chodcov a 
cyklistov. Dávajte pozor, aby ste sa nepošmykli a nestratili kontrolu na hladkých povrchoch. Jazdite rozumnou 
rýchlosťou a a dodržujte bezpečnú vzdialenosť od ostatných vozidiel. Buďte ostražití a v neznámych oblastiach 
jazdite pomaly.

• Rešpektujte práva chodcov na ceste. Nevystrašte chodcov, obzvlášť deti. Keď idete za niekým spomaľte a v 
prípade potreby poskytnite slovné varovanie pred vašim predbiehaním. Predbiehajte chodcov z ľavej strany v 
krajinách, kde vozidlá jazdia po pravej strane. Ak sa blíži niekto z opačného smeru, spomaľte.

• Striktne dodržiavajte požiadavky bezpečnosti uvedené v tejto príručke, hlavne v tých krajinách, ktoré nemajú 
národné normy alebo predpisy o elektrických samovyvažovacích vozidlách. Ninebot Inc. nenesie žiadnu 
zodpovednosť za nehody, zranenia, úmrtia, spory, strety záujmov či majetkové straty, ktoré vyplývajú z porušenia 
tohto návodu k obsluhe.

• Nedovoľte, aby niekto, kto nebol vyškolený, jazdil na vozidle. Ak chcete priateľov naučiť používať Ninebot One 
S2, nastavte v aplikácii vozidlo do režimu učenia pre začiatočníkov. Apelujte na priateľov, aby nosili ochrannú 
výstroj a vysvetlite im bezpečnostné pokyny jazdy- môžete taktiež sledovať alebo stiahnuť inštruktážne video 
skenovaním QR kódu zo štítka z pedálu alebo na karte.

• Urobte základnú kontrolu Ninebot One S2 pred každou jazdou. Skontrolujte uvoľnené časti, prepichnutie či 
opotrebovanie pneumatík a nenormálne zvuky alebo poruchy pri riadení. Zastavte alebo nepoužívajte prístroj v 
prípade, že zistíte poruchu. Pre riešenie problémov použite aplikáciu. Obráťte sa na oficiálny zákaznícky servis 
alebo svojho distribútora pre služby údržby. 
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9 Denná údržba

Čistenie a skladovanie Ninebot One S2

Nečistoty zotierajte mäkkou handričkou namočenou v čistej vode. V prípade odolných škvŕn, použite zubnú 
kefku a pastu a potom vyčistite vlhkou handričkou. Použite brúsny papier alebo podobný brúsny materiál k 
vyhladeniu poškrabaných plastových dielov.

Tip : nepoužívajte alkohol, benzín, petrolej alebo akékoľvek iné korozívne alebo nestále chemikálie k čisteniu 
vozidla, inak riskujete poškodenie jeho vzhľadu a dielov.

Pri čistení vozidla vypnite stroj a uzavrite nabíjací vstup, aby sa zabránilo úrazu elektrickým prúdom a 
poškodeniu vodou. K čisteniu vozidla nepoužívajte vysokotlakové vodné prístroje.

Ak nebudete vozidlo využívať dlhšiu dobu, vozidlo skladujte na chladnom a suchom mieste v interiéri. 
Nenechávajte ho v exteriéri, pretože vystavenie vozidla nadmernému slnečnému žiareniu alebo extrémnym 
teplotám môže ovplyvniť vzhľad vozidla, životnosť batérie a pneumatiky.

Údržba batérie Ninebot One S2

Nevystavujte batériu prostrediu, kde je teplota vôkol vyššia ako 50°C alebo nižšia ako -20°C, napríklad v aute 
v lete. Nevystavujte batériu ohni. Skontrolujte typový štítok na batérii pre ďalšie podrobnosti údržby batérie.

Ak chcete predĺžiť životnosť batérie, nabíjajte ju často a nenechajte ju sa vybiť. Pri izbovej teplote batéria 
poskytuje lepší kilometrový dojazd a výkon. Tieto hodnoty budú klesať pod bodom mrazu. Prí -20°C bude 
počet prejdených kilometrov na jedno nabitie batérie znížený o polovicu a viac. Pri bežných teplotách sa 
kilometrový výkon batérie vráti do normálu. Podrobnosti ohľadom ujdených kilometrov môžete skontrolovať 
v aplikácii.

Poznámka: Plne nabitý Ninebot One S2 môže zostať v pohotovostnom režime po dobu asi 120 až 180 dní. 
Potom dôjde k vybitiu batérie a môže dôjsť aj k jej poškodeniu. Toto poškodenie je nevratné. V akumulátore je 
zakotvený inteligentný čip, ktorý zaznamenáva kedy je potreba batériu nabiť a vybiť. Ak nie je batéria nabíjaná 
po dlhú dobu, dôjde k nevratnému poškodeniu, čo vedie k zrušeniu záruky. (poznámka: nerozoberajte 
batériu, pretože sa môžete vážne poraniť) 
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10 Špecifikácie
Ukazovateľ Položka Parametre zariadenia Ninebot One S2

Rozmery vozidla (mm) 448*419*182
Maximálne zaťaženie (kg) 120
Váha (kg) 11.4
Prípustný vek užívateľa (roky) 16 - 50
Prípustná výška užívateľa (cm) 120 - 200
Najvyššia rýchlosť (km/h) 24

Maximálne stúpanie Přibližne 15° 

Prevádzková teplota -10°C - +45°C
Skladovacia teplota
Stupeň vodotesnosti IP54 

Začiatočnícky režim Ano. Začiatočnícky režim je automaticky deaktivovaný po 
prejdení 1 km. Začiatočnícky režim je možné opäť nastaviť v 
aplikácii.

Prípustné terény Tvrdé plochy, ploché nespevnené cesty, sklon vozovky pod 16°, 
schody nie vyššie ako 3 cm, výmole nie širšie ako 3 cm

Napätie (VDC) 54,3
Najvyššie nabíjacie napätie (VDC) 63

Smart BMS Vozidlo sa automaticky vypne ak dôjde k následovnému 
prepätiu, podbitiu a prehriatiu. Aplikácia zobrazuje stav 
batérie.

Kapacita (Wh) 310

Výkon (W) 500
Maximálny výkon (W) 1000
Certifikácie CCC, CE
Výkon (W) 120
Výstupné napätie (V) 100
Vstupné napätie  Přibližne 63
Prúd (A) Přibližne1.9
Certifikácie CCC, CB, CE, FCC, PSE, UL
Doba nabíjania (h) Přibližne 3
Kruhový zobrazovací panel na oboch stranách s 14x2 nezávislými RGB LED diódami, zobra-
zenie stavu batérie a nastavenie osvetlenia.

Štandardný celkový dojezd[1](km) Približne 30 km (dojazd v závislosti na váhe užívateľa, 
podmienkach jazdy, vonkajšej teplote a pod.)

Rozmery

Vlastnosti

Jazdné vlastnosti

Parametre batérií

Parametre motoru

Parametre nabíjačky

Display

Hlavné parametre 
zariadenia

[1]Štandardný celkový dojazd zariadenia sa odkazuje na plný výkon, zariadenie 70 kg, teplota 25°C a priemernú rýchlosť 15 km/h na 
rovnom povrchu vozovky.
Poznámka: uvedené údaje a parametre sa líšia podľa modelu. Tie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
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11 Demontáý batérií

Ninebot One S2(s kapacitou 310Wh) má dve batérie, každú na jednej strane zariadenie. Pre celkové 
váhy zariadenia Ninebot One S2 je možné jednu batériu odmontovať, v tomto prípade sa však zníži 
maximálna rýchlosť a dojazd. Odmontovanie jednej batérie zníži maximálnu rýchlosť na 18 km/h, dojazd 
15 km a celkovú váhu na 10,5 kg

(Rovnako tak je dojazd závislý na váhe užívateľa, teplote vôkol, podmienkach jazdy a pod.)

Zapínacie tlačidlo

Priehradka 
batérie

Priehradka 
batérie
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B wire
A wire

BATT.OPEN

BATT.OPEN

1

4

2

5

3

6

Otvorte gumený kryt

Odmontujte skrutky

Otvorte kryt batérie

Nainštalujte späť kryt batérie

Odpojte konektory

Utiahnite skrutky

Po vypnutí zariadenia otvorte 
gumený kryt na ľavej strane vozidla 
(ako je zobrazené na obrázku nad 
pedálom) a odskrutkujte krížové 
skrutky na oboch stranách.

Po odskrutkovanie štyroch skrutiek 
v rohoch batérie nepoužívajte silu, 
aby ste nepoškodili batériu.

Ako je uvedené na obrázku, rukou 
otvorte kryt batérie zospodu nahor 
pomocou poistky v strede. V prípade 
nutnosti použite skrutkovač. 

Ako je uvedené na obrázku, najskôr 
zaklopte vrch krytu pri madle a až 
potom zbytok.

Najprv odpojte čierny kábel A a 
potom žltý kábel B. Pre odpojenie 
stlačte jemne poistku. Neodpájajte 
drôty bez uvoľnenia poistky, môže 
dôjsť k poškodeniu. 

Utiahnite skrutky a vložte gumený 
kryt naspäť.
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12 Ochranná známka a zákonné prehlásenie

NinebotOne ® , Ninbot ® sú registrované ochranné známky spoločnosti Ninebot (Tianjin) Technology Co, 

Ltd a ich pridružených spoločností (ďalej len Ninebot Inc.). Ninebot Inc. si vyhradzuje všetky práva k Ninebot 

® a ikoné 9 ® . Ostatné ochranné známky uvedené v tomto dokumente môžu byť registrovanými známkami 

príslušných vlastníkov.

Ninebot Inc. Vlastní patenty modelovej rady Ninebot One S2. Ninebot Inc. zhotovila túto príručku a vlastní 

autorské práva. Bez písomného súhlasu Ninebot Inc. nesmie žiadna organizácia alebo jednotlivec kopírovať 

alebo distribuovať akúkoľvek časť tohto návodu alebo použiť Ninebot Inc. patenty.

V tomto manuále boli v období tlače popísané všetky možné funkcie a pokyny. Vzhľadom k neustálemu 

zlepšovaniu produktu a zmien v konštrukcii, môžu existovať rozdiely medzi tu popísaným výrobkom a tým, 

ktorý ste zakúpili. Prosím, naskenujte QR kód na strane 5., stiahnite aplikáciu pre Android alebo iOS a 

prečítajte si najnovšiu e-verziu manuálu. Okrem Ninebot One S2 existuje niekoľko ďalších modelov z rady 

Ninebot s rôznymi funkciami. Niektoré funkcie, uvedené v tejto príručke, nemusia byť použiteľné na vaše 

ďalšie výrobky Ninebot. Vzhľadom k aktualizácii produktov sa môže výrobok popísaný v tejto príručke líšiť od 

vášho vo farbe a vzhľade.

Výrobca: Ninebot (Tianjin) Technology Co., Ltd.   

Adresa: No.11 Tianrui Road, Automobile Industrial Park, Wuqing District, Tianjin

Výkonnostný štandard produktu: Q/12WQ5442-2016
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13 Záručná politika
Záručné doložky (používané v krajinách alebo regiónoch mimo Čínu)

• Tieto záručné doložky sú aplikované v maximálnom rozsahu povolenom zákonom. Ak existuje nejaký rozpor 
medzi týmito klauzulami záručnými a miestnymi zákonmi a predpismi, majú miestne zákony predpisy prednosť.

• Záručná doložka sa vzťahuje len na výrobky zakúpené alebo prenajaté od Ninebot Inc. alebo ich autorizovaných 
distribútorov.

• Záručná lehota začína bežať odo dňa aktivácie alebo 60.deň odo dňa, ktorý zodpovedá výrobnému číslu, pokiaľ 
nie je možné potvrdiť dátum aktivácie.

• Na základe potvrdenia je možné u spoločnosti Ninebot Inc. alebo ich autorizovaného distribútora výrobok vrátiť, 
vymeniť alebo nechať opraviť, ak dôjde k poruche do 7 dní od dátumu nákupu.

• Na základe potvrdenia Ninebot Inc alebo autorizovaného distribútora môžete vymeniť alebo nechať vozidlo 
opraviť, ak dôjde k poruche do 15 dní od nákupu.

• V prípade vrátenia výrobku musíte poskytnúť i kompletné balenie a všetko príslušenstvo.

• Záruka na výmenu sa netýka príslušenstva, napr. batérie alebo nabíjačky. Záruka na vymenený tovar začína 
plynúť 1. dňom od prevzatia vymeneného tovaru.

• Ninebot Inc. a ich autorizovaní distribútori poskytujú platené služby pre poruchy mimo záruky či doplnkové služby. 
Prosím, obráťte sa na svojho miestneho distribútora kvôli detailom. 
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Záruční lehoty

Nezáručné opravy

Typ Obsah Lehota

Príslušenstvo Externá trubica na hustenie pneumatík a ďalšie             1 mesiac

Telo vozidla Základná doska, motor, riadiaca tyč 1 rok

Batéria a nabíjačka Externá nabíjačka, batéria 6 mesiacov
Duša a pneumatika, kryt batérie, LED osvetlenie, 

pedále, kapotáž

• Škody z nesprávneho použitia, údržby alebo úprav, ktoré nie sú v súlade s užívateľskou príručkou

• Výrobky, ktoré sú mimo záruku alebo mimo rozsah záruky.

• Nesprávne informácie o záručnom liste.

• Škody spôsobené vyššou mocou (vis maior) alebo ľudskou činnosťou ; napríklad požiar, prienik kvapaliny, 
zamrznutie, zemetrasenie, pád alebo oxidácia

• Škody spôsobené preťažením, prekážkou nad rámec alebo extrémnymi športami

• Demontáž či opravy neoprávnenými osobami

• Úmyselné poškodenie vozidla alebo úprave informácií o produkte

• Poškodenie užívateľom, vrátane dopravy, nakládky a vykládky užívateľom menovaného prepravcu

• Ostatné zlyhania či poškodenia, ktoré neboli spôsobené výrobou, montážou alebo kvalitou produktu.

• Pre viac informácií o popredajných službách sa obráťte na distribútora vo vašej krajine alebo regióne.

Ďalšie súčasti 3 mesiace
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14 After-sales Service
 V prípade, že máte akékoľvek otázky týkajúce sa jazdy, údržby či bezpečnosti, navštívte webovú stránku 
Ninebot Inc. a spýtajte sa akékoľvek informácie ohľadne produktu alebo opráv.

Kontaktujte nás:
Tel: +420 724 999 683        
E-mail: info@segwaypt.cz (dotazy)      servis@segwaypt.cz (poprodejní služby)
Oficiálna webová stránka: www.segwaypt.cz

Ninebot si vyhradzuje právo zmeniť kedykoľvek podmienky. Takéto zmeny zverejní Ninebot na svojich internetových strán-
kach. Upravené podmienky vstupujú v platnosť po publikovaní a stávajú sa súčasťou tohto návodu.


