Ninebot™ PTR
instrukcja obsługi

OSTRZEŻENIA
Podczas każdej jazdy na PTR Ninebot™, ryzykujesz śmiercią lub kalectwem z powodu utraty kontroli, kolizji i upadku. Aby zmniejszyć to ryzyko,
obowiązkiem użytkownika pojazdu jest nauczenie się bezpiecznej jazdy na PTR. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, musisz zapoznać się i przestrzegać
wszystkich instrukcji i ostrzeżeń zawartych w materiałach użytkownika. Materiały dostępne są na www.segway.com
Zawsze zakładaj atestowany kask, prawidłowo dopasowany, z założonym paskiem pod brodą. Rozważ zastosowanie dodatkowych ochron ciała
Nigdy nie umieszczaj żadnych przedmiotów na platformie. Może to spowodować samodzielne ruszenie pojazdu w trybie równowagi,
prawdopodobnie uszkadzając pojazd i uniemożliwiając dalsze korzystanie z niego. Zamiast tego umieść je w dopuszczonych do użytku, przednich
lub bocznych futerałach albo w plecaku.
Unikaj przeszkód i śliskich nawierzchni, które mogą spowodować utratę równowagi lub przyczepności i spowodować upadek.
Zwróć uwagę na wszystkie ostrzeżenia i sygnały, które wydaje Twój pojazd. Mogą one wskazywać na niebezpieczne warunki pracy urządzenia.
Więcej informacji na temat Systemu ostrzegania można znaleźć w instrukcji obsługi.
Nie korzystaj z PTR, dopóki stan, który spowodował ostrzeżenie, nie został zidentyfikowany i naprawiony.
Nigdy nie puszczaj drążka sterującego, gdy PTR jest w trybie równowagi, ponieważ urządzenie samo pokona pewien dystans. Jeśli puścisz drążek
sterujący w trybie równowagi, ryzykujesz obrażenia swoje i innych oraz zniszczenie pojazdu.
Nigdy nie uruchamiaj ponownie i nie korzystaj z PTR po tym, jak wskazywał na wyczerpanie baterii. Pojazd może nie mieć wystarczającej mocy, aby
utrzymać równowagę, szczególnie jeśli potrzebujesz dużej mocy na raz. Jeśli zdecydujesz się na ponowne uruchomienie i będziesz kontynuował
jazdę, ryzykujesz upadkiem. Ponadto ryzykujesz uszkodzeniem baterii, co powoduje skórcenie żywotności i pojemności baterii.
PTR jest zaprojektowany, aby utrzymywać kierowcę w pozycji pionowej w różnych warunkach położenia, możesz zaburzyć zdolność urządzenia do
utrzymywania kierowcy w pozycji pionowej, poprzez gwałtowne przechylanie się i ignorowanie ograniczenia prędkości.
Nie wkładaj przewodu do ładowania, jeśli PTR jest mokry lub uszkodzony.
Podczas ładowania należy stosować zabezpieczenie przeciwnapięciowe, aby chronić urządzenie przed skokami napięcia.
Zawsze wyłączaj swój PTR i odłącz przewód zasilający przed wykonaniem jakiejkolwiek konserwacji, instalacji jakiejkolwiek części lub akcesoriów.
Wszystkie części PTR muszą być odpowiednio zamontowane. Nigdy nie próbuj jeździć swoim PTR bez zamocowanego i zabezpieczonego drążka
sterującego. Korzystanie z PTR bez prawidłowej instalacji wszystkich części może spowodować poważne obrażenia w wyniku utraty kontroli, kolizji
lub upadku. Używaj tylko zatwierdzonych przez firmę Ninebot części i akcesoriów. Nie modyfikuj swojego PTR. Modyfikacje mogą zakłócić działanie
PTR, mogą spowodować poważne obrażenia lub zniszczenia pojazdu i mogą unieważnić gwarancję.
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Ninebot™ PTR
instrukcja obsługi
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Znak towarowy i oświadczenie prawne

Copyright© 2015 Ninebot. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ninebot™ i kształt ikonki są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Ninebot (Tianjin) Technology Co., Ltd.; ARM®, firmy ARM; iPhone, iOS, firmy
Apple Inc. Android, firmy Google Inc. Właściciele zastrzegają sobie wszelkie prawa do swoich znaków towarowych, o których mowa w niniejszej instrukcji
obsługi, a Ninebot zastrzega sobie wszelkie prawa do Ninebot™ i kształ ikonki.
Ninebot posiada różne patenty, dotyczące robotów do transportu osobistego Ninebot oraz inne patenty oczekujące na zatwierdzenie. Niniejsza
instrukcja obsługi jest przygotowywana przez Ninebot, który zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie. Żadna instytucja ani osoba fizyczna nie może
kopiować, ani rozpowszechniać tej instrukcji obsługi w całości, ani w części, ani wykorzystywać wyżej wymienionych patentów bez uprzedniej, pisemnej
zgody Ninebot.
Należy pamiętać, że istnieją różne modele pojazdów Ninebot z różnymi funkcjami, a niektóre funkcje wymienione w tym dokumencie mogą nie mieć
zastosowania w danym urządzeniu. Firma Ninebot zastrzega sobie prawo do zmiany projektu i funkcjonalności swoich wyrobów i dokumentacji, bez
wcześniejszego powiadomienia.
W miarę możliwości staraliśmy się w momencie drukowania dołączyć opisy i instrukcje do wszystkich funkcji pojazdu Ninebot, ale nadal mogą
występować rozbieżności w stosunku do zakupionego modelu Ninebot, ze względu na ulepszenia i zmiany w projekcie funkcjonalnym.

Aplikację można pobrać z międzynarodowej strony internetowej Ninebot:
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Informacje na temat instrukcji obsługi

Dziękujemy za zakup robota do transportu osobistego Ninebot. Niniejsza instrukcja zawiera instrukcje dla modelu Ninebot™ E (zwany dalej PTR),
która może Ci pomóc:
• nauczyć się podstawowych operacji i bezpiecznych technik jazdy;
• zapoznać się z trybami pracy oraz zwykłymi procedurami obsługiwania;
• cieszyć się swoim Ninebotem w pełni.
Aby upewnić się, że masz najnowszą wersję tej instrukcji obsługi, odwiedź stronę www.segway.com.

Komunikaty bezpieczeństwa

Zapoznaj się z następującymi standardami związanymi z bezpieczeństwem stosowanymi w niniejszej instrukcji obsługi:
OSTRZEŻENIE

Ostrzega przed działaniami grożącymi śmiercią lub kalectwem.

OSTROŻNIE

Ostrzega przed działaniami, grożącymi niewielkimi lub umiarkowanymi obrażeniami.

UWAGA

Ryzyko urazu

Wskazuje informacje uważane za ważne, ale niezwiązane z obrażeniami ciała.
Do przykładów należą komunikaty, dotyczące możliwego uszkodzenia robota Ninebot
(PTR) lub wyrządzenia innej szkody w mieniu albo wskazówki, dotyczące eksploatacji.

OSTRZEŻENIE
PTR jest samobalansującym, osobistym robotem transportowym, wykorzystującym opatentowaną technikę balansowania. Technika balansowania nie
zapobiega obrażeniom, jeśli nie będziesz jeździć na PTR w bezpieczny sposób. Nie można przewidzieć i ostrzec przed wszystkimi możliwymi,
a istniejącymi zagrożeniami lub możliwościami spowodowania szkód.
Dlatego użytkownicy muszą przede wszystkim korzystać z własnej intuicji i zdrowego rozsądku, aby uniknąć obrażeń fizycznych lub uszkodzenia
Ninebota. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, przed rozpoczęciem jazdy użytkownicy muszą zapoznać się i przestrzegać wszystkich instrukcji i ostrzeżeń,
zawartych w filmowej instrukcji bezpieczeństwa. Film zawiera ważne informacje na temat korzystania z PTR.
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Należy przestrzegać wszystkich przepisów prawa i zasad

Wiele organów rządowych reguluje korzystanie z elektrycznych urządzeń wspomagających mobilność osobistą lub osobistych urządzeń
zmotoryzowanych na drogach publicznych i chodnikach. Oprócz innych wymagań, te przepisy i zasady mogą określać minimalny wiek użytkowników
PTR Ninebot i mogą ustalać ograniczenia prędkości i nakładać obowiązek stosowania sprzętu ochronnego przez użytkowników. Niektóre władze
zakazują stosowania PTR Ninebot na drogach publicznych i chodnikach. Należy skonsultować się z władzami lokalnymi i zapoznać się z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami i regulacjami.

Ostrzeżenie dla Stanu Kalifornia

Wyrób zawiera substancje chemiczne, w tym ołów, uznane w Stanie Kalifornia za powodujący raka, wady wrodzone lub inne szkodliwe skutki dla
rozrodczości.

Oświadczenia prawne

To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC.
Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje,
wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcjami, może
powodować szkodliwe zakłócenia w łączności radiowej. Jednak nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie
powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić poprzez jego włączenie i wyłączenie, zachęca się
użytkownika do próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:
-zmiana ustawienia lub przeniesienie anteny odbiorczej;
-zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem;
-podłączenie urządzenia do gniazdka w obwodzie innym od tego, do którego podłączony jest odbiornik;
-zwrócenie się o pomoc do sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego.
CAN ICES-3 (B) / NMB-3(B)
Informacje FCC ID
Ninebot ONE: 2ABUDMODELE
Ninebot PTR: 2ABUD9999
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Wprowadzenie

Czym jest PTR Ninebot?

Osobisty robot transportowy (PTR) Ninebot, to nowa forma inteligentnego,
elektrycznego pojazdu balansującego. Kierowca może stać na pojeździe, kierując
nim poprzez poruszanie ciałem lub sterując za pomocą inteligentnego urządzenia
mobilnego. Ninebot oferuje następujące funkcje:
1.
2.

Zerowy promień skrętu.
Kierowca steruje PTR położeniem swojego ciała zamiast pedału przyspieszenia lub
hamulca, dzięki czemu jazda jest naturalna i komfortowa.

Dzięki precyzyjnemu czujnikowi postawy PTR, wbudowana, szybka jednostka centralna
(CPU) zapewnia równowagę pojazdu przy ruchach do przodu i do tyłu (z prędkością 200
razy na sekundę). Jeśli równowaga nie jest zachowana, CPU uruchamia oba silniki, aby ją
szybko przywrócić. Ninebot może balansować samoczynnie, więc jeśli kierowca stoi na
nim i pochyla się do przodu, koła obracają się do przodu. Z kolei koła poruszają się do
tyłu, jeśli kierowca odchyla się do tyłu. Kierowca może też skręcać w prawo i w lewo, po
prostu pochylając kierownicę w odpowiednią stronę.
Ninebot ma projektowaną obwiednię użytkowania podobną do tej, jaką posiada
człowiek o dużej zwrotności, co oznacza, że ma dostęp do większości miejsc, po których
można się poruszać, w tym ścieżek, chodników, korytarzy, pokojów i wind. Tak więc jako
urządzenie transportowe, PTR klasyfikuje się gdzieś pomiędzy pojazdem a pieszym.
Jednak jeśli chodzi o metodę jazdy i miejsca, po których Ninebot może jeździć, to jazda
Ninebotem przypomina raczej chodzenie, niż prowadzenie pojazdu. Ninebot to świetny
wybór, aby wybrać się w miejsca, które znajdują się zbyt daleko, aby do nich dojść lub
zbyt blisko, aby korzystać z samochodu.
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Rys. 1: Jazda do przodu i do tyłu

Funkcje PTR Ninebot E
Tabela 1: Funkcje PTR Ninebot E
Model

Funkcje

Uwagi

PTR E

• Mocny silnik, prędkość max. 20 km/h
• Zasięg ≥ 20 km
• Akumulator o dużej pojemności
• Obsługuje zdalne sterowanie Bluetooth
• Zawiera 1 podpórkę parkingową, 1 stojak na
akcesoria, 2 piloty – klucze zbliżeniowe
• Drążek sterujący / deska rozdzielcza

Balansowanie, przystępna cena i praktyczna
konfiguracja.
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Schemat PTR Ninebot E

Deska rozdzielcza

Kierownica

Zderzak i listwa świetlna

Drążek sterujący
Gniazdko zasilania
USB

Listwy świetlne
i mocowanie wyposażenia
dodatkowego

Elementy złączne
kierownicy

Błotnik/listwa świetlna
Koło/opona

Rys. 2: Schemat PTR Ninebot E
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Etykieta ostrzegawcza

Skrzynia biegów

Rama główna

Akumulator

Platforma

Kontrolki
Światła
hamowania/
stopu

Gniazdko
ładowania

Montaż Ninebota
Rozpakowanie Ninebota
Podczas rozpakowywania wyjmij
kolejno: zespół kierownicy, materiały
do uszczelniania kierownicy i ramę
główną. Nie pokazano oddzielnej
skrzynki drążka sterującego.

Elementy złączne

Materiały
użytkownika

Pilot – kluczyk
zbliżeniowy

Kierownica
Podpórka
parkingowa
Ładowarka

Rys. 3: Rozpakowanie

UWAGA
Wyjmij ramę główną z pomocą innej osoby (Rys. 4).
Pamiętaj, aby złapać ją za przód i tył zamiast za błotniki,
aby uniknąć zgniecenia palców.
Rys. 4: Podnoszenie ramy głównej
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Sprawdź, czy w opakowaniu znajdują się wymienione niżej części. Jeśli brakuje jakiejś części, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Tabela 2: Wykaz części

PTR E
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Rama główna (w tym koła, śruby do szybkiego demontażu drążka
sterującego)

1x

Akumulator

1x 620 Wh

Ładowarka

1x 120 W

Kierownica

1x

Standardowy drążek sterujący

1x

Pilot - kluczyk zbliżeniowy

2x

Elementy złączne i narzędzia

6 opakowań elementów złącznych i komplet kluczy 6-kątnych

Materiały użytkownika

1x

Podpórka parkingowa

W komplecie

Stojak na wyposażenie dodatkowe

1x

Skrzynka do przechowywania

Opcjonalnie

Zestaw kolorystyczny

Opcjonalnie

Listwy świetlne

W komplecie

Numer seryjny/Karta gwarancji
Karta gwarancji obejmuje informacje dotyczące gwarancji, dane kontaktowe umożliwiające uzyskanie dostępu do usług serwisowych i wyposażenia
dodatkowego, datę rozpoczęcia okresu gwarancji oraz dane kontaktowe i pieczątkę sprzedawcy. Numer seryjny jest kombinacją 14 liter i cyfr i można go
znaleźć:
• W miejscu zamontowania akumulatora na dnie ramy głównej.
• Po zewnętrznej stronie opakowania wysyłkowego Ninebota.

Rys. 5: Etykieta z numerem seryjnym i objaśnienie kodu

UWAGA
Numer seryjny – który jest niepowtarzalny dla każdego pojazdu – jest wymagany do uzyskania usługi gwarancyjnej.
Proszę sprawdzić, czy numery seryjne w w/w miejscach są takie same. W przypadku, gdy czegoś brakuje, należy natychmiast skontaktować się ze
sprzedawcą.
15

Montaż nowego pojazdu

Zmontuj swój nowy pojazd, postępując zgodnie z procedurą w tym rozdziale.
OSTRZEŻENIE
Przed przystąpieniem do czyszczenia, wykonania czynności obsługowych lub montażu jakiejkolwiek części lub elementu wyposażenia, zawsze wyłączaj
zasilanie i odłącz przewód ładujący. Nieprzestrzeganie tego grozi poważnymi obrażeniami.
Przygotowanie
Przed zmontowaniem nowego Ninebota należy najpierw znaleźć zestaw kluczy 6-kątnych, dostarczony z wyrobem. Trzymaj te narzędzia w wygodnym
miejscu, aby ich używać podczas jakichkolwiek prac obsługowych lub demontażu w przyszłości. Ten zestaw kluczy 6-kątnych ma standardowe rozmiary
metryczne, dlatego możesz używać dowolnych, standardowych narzędzi ręcznych.
Zalecamy zakładanie rękawic podczas montażu, aby uniknąć drobnych obrażeń oraz aby utrzymać pojazd i dłonie w czystości.
OSTROŻNIE
Zapoznaj się z rozdziałem „Elementy złączne”, postępując zgodnie z poniższymi procedurami. Jeśli nie jesteś w stanie wykonać procedur montażowych,
skontaktuj się z punktem, w której zakupiłeś swojego Ninebota.

16

Montaż drążka sterującego

Rys. 6: Załóż kierownicę.

1.
2.
3.

Złóż razem kierownicę i drążek sterujący przez wkręcenie sześciu
śrub 6-kątnych M4x8 za pomocą odpowiedniego klucza 6-kątnego,
znajdującego się w zestawie.
Włóż drążek sterujący z zamocowaną kierownicą do ramy głównej.
Zamocuj drążek sterujący przez wkręcenie w prawo pokrętła do
szybkiego montażu (2-4 Nm).

Rys. 7: Montaż drążka sterującego w ramie głównej.
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UWAGA
Podczas montażu drążka sterującego, najpierw wykręć pokrętło do szybkiego montażu, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie otworu drążka
sterującego do jego mocowania w ramie głównej. Na ilustracji poniżej przedstawiono prawidłowe dopasowanie drążka sterującego. Otwory w podstawie
montażowej i drążku sterującym powinny być współosiowe, aby można było prawidłowo włożyć śrubę mocującą.

Rys. 8: Prawidłowe dopasowanie
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Rys. 9: Nieprawidłowe
dopasowanie

Montaż akumulatora
UWAGA
Kładąc ramę główną na podłodze, użyj miękkiej szmatki i/lub gąbki z tworzywa sztucznego do ochrony drążka sterującego i ramy głównej przed
zarysowaniem. Po zamontowaniu akumulatora sprawdź, czy wszystkie elementy mocujące są dobrze dokręcone.
Do przykręcenia śruby imbusowej M5x12 do ramy głównej przez otwór w środku akumulatora, użyj dużego klucza sześciokątnego.
Do przykręcenia dwóch śrub imbusowych M5x16 do ramy głównej przez dwa otwory boczne/w krawędzi akumulatora użyj mniejszego klucza
sześciokątnego.

Naładuj akumulator

OSTRZEŻENIE
Nie wkładaj wtyczki kabla zasilającego, jeśli gniazdko ładowania, kabel
zasilający lub gniazdko zasilania prądu przemiennego są mokre lub
zniszczone.
1.

2.
3.
4.

Ustaw swój PTR w czystym, suchym miejscu o temperaturze
w zalecanym zakresie temperatur ładowania (patrz „Akumulator
PTR Ninebot”), a następnie otwórz uszczelkę silikonową gniazdka
ładowania.
Podłącz jeden koniec kabla ładującego (dostarczonego z PTR) do
uziemionego gniazdka prądu przemiennego (100-240 V, 50Hz-60Hz),
a następnie podłącz drugi koniec kabla do gniazdka ładowania.
Sprawdź, czy zaświeciły się kontrolki na platformie pojazdu (C, E, T),
a na desce rozdzielczej pojawia się wskaźnik naładowania akumulatora
(tylko E, T).
Po zakończeniu ładowania, odłącz kabel zasilający od gniazdka
ładowania, a następnie odłącz kabel od uziemionego gniazda
sieciowego. Załóż z powrotem silikonową uszczelkę gniazdka
ładowania.

Rys. 10: Montaż akumulatora

Rys. 11: Ładowanie akumulatora
19

Przewodnik po bezpiecznej jeździe

OSTRZEŻENIE
Podczas każdej jazdy na PTR Ninebot, ryzykujesz śmiercią lub kalectwem z powodu utraty kontroli, kolizji i upadku. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń,
musisz zapoznać się i przestrzegać wszystkich instrukcji i ostrzeżeń zawartych w materiałach użytkownika. Ten rozdział opisuje sposób jazdy na PTR
Ninebot. Zawiera on omówienie pierwszej jazdy oraz przewodnik i przydatne wskazówki, dotyczące jazdy PTR. Ważne jest, abyś ćwiczył te instrukcje
jazdy w kontrolowanym, znajomym sobie środowisku, dopóki nie będziesz swobodnie korzystał z pojazdu i pilota.

Przed jazdą
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Poznaj obowiązujące przepisy o ruchu drogowym i przestrzegaj ich.
Zawsze zakładaj atestowany kask, prawidłowo dopasowany, z założonym paskiem pod brodą. Rozważ zastosowanie dodatkowych ochron ciała
Nie noś luźnych ubrań ani biżuterii, które mogłyby zostać pochwycone przez pojazd.
Sprawdź, czy PTR jest prawidłowo zmontowany, a akumulator naładowany (patrz punkt „Montaż Ninebota”).
Sprawdź pojazd, aby się upewnić, że nie ma żadnych luźnych/uszkodzonych części/elementów złącznych i czy koła są odpowiednio napompowane.
Przed każdą jazdą sprawdź poziom naładowania akumulatora pilotem zdalnego sterowania. Znaj poziom naładowania podczas jazdy i nie podejmuj
długich podróży przy pozostałym poziomie naładowania mniejszym niż 40%.
Jeśli podczas jazdy napotkasz nieprawidłowe dźwięki lub ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, zatrzymaj się i sprawdź. Nie kontynuuj jazdy,
dopóki sytuacja powodująca zagrożenie bezpieczeństwa nie zostanie rozwiązana.
Aby bezpiecznie jeździć na PTR musisz być umysłowo czujny i świadomy. Nie próbuj jeździć, jeśli jesteś chory lub nie możesz w pełni przestrzegać
wskazówek i ostrzeżeń zawartych w tej Instrukcji obsługi. Nie prowadź pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na platformie. Może to spowodować samodzielne ruszenie pojazdu w trybie równowagi, prawdopodobnie
uszkadzając pojazd i uniemożliwiając dalsze korzystanie z niego. Zamiast tego umieść je w dopuszczonych do użytku, przednich lub bocznych
futerałach albo w plecaku.
Na Ninebocie mogą jeździć jedynie osoby, które zapoznały się z niniejszą instrukcją i obejrzały film instruktażowy dotyczący bezpieczeństwa.
Nie używaj PTR w niebezpiecznym otoczeniu. Pojazd nie został atestowany do stosowania w przestrzeni zagrożonej wybuchem, zgodnie
z określeniem w NFPA 70, „Krajowym kodeksie elektrycznym”. Niebezpieczne otoczenie to miejsca, w których mogą powstawać zagrożenia pożarem
lub wybuchem ze względu na łatwopalne gazy, opary, ciecze, pyły lub włókna.

Podczas jazdy

OSTRZEŻENIE
NIGDY nie opieraj się o drążek sterujący. Może to spowodować wypadek i/lub obrażenia użytkownika lub
pojazdu. Zawsze trzymaj się co najmniej 5 cm z dala od drążka sterującego.
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Nie obciążaj drążka sterującego masą większą niż 5 kg. Może to wpłynąć na funkcjonalność
balansowania PTR.
Unikaj śliskich nawierzchni, luźnych materiałów, stromych zboczy i przeszkód. Jeśli nie możesz
uniknąć śliskiej nawierzchni, luźnego materiału, stromego zbocza lub przeszkody, musisz zejść i
użyć trybu wspomagania do poruszania się po nich. Zachowaj szczególną ostrożność podczas jazdy
w ograniczonej przestrzeni lub w pobliżu przeszkód.
Nie jeździj w miejscach zabronionych przez lokalne przepisy prawne.
Nie jeździj w miejscach z dziurami/pęknięciami, po zboczach o nachyleniu 15 stopni lub większym, ani
zalanych wodą o głębokości większej niż 3 cm.
Podczas jazdy bądź odprężony, z kolanami i łokciami lekko zgiętymi i podniesioną głową.
Pamiętaj, że kiedy stoisz na PTR, jesteś wyższy o 20 cm lub więcej, dlatego, gdy zbliżasz się do futryn,
drzwi, gałęzi drzew lub innych niskich przeszkód ponad Tobą, uważaj na głowę.
Nie wjeżdżaj/zjeżdżaj po schodach. Nie jedzij po poboczu drogi lub w pobliżu krawężników, gdzie
jedno koło mogłoby zjechać z trasy.
Nie próbuj „skakać” na PTR nad ziemię, w żadnej sytuacji (np. przejeżdżając przez próg zwalniający
lub ogranicznik prędkości).
Nie poruszaj się po drogach ekspresowych, autostradach lub ulicach.
Pojazd jest przeznaczony tylko dla jednego kierowcy. Nie jeździj dwójkami ani nie przewoź
pasażerów. Nie przewoź dziecka na ramionach lub w wózku. Przyszłe matki nie powinny jeździć na
PTR.

Rys. 12: Uważaj na głowę.

Rys. 13: Nie opieraj się o drążek sterujący.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nie zdejmuj obu rąk naraz z drążka sterującego.
Nie pozwól młodocianym (w wieku poniżej 14 lat) lub osobom w podeszłym wieku
(powyżej 65 lat) jeździć samym na PTR; musi im ktoś towarzyszyć podczas jazdy
i muszą oni spełniać wszystkie, przedstawione tutaj wymagania dotyczące jazdy.
Prowadź pojazd z umiarkowaną prędkością, zachowując bezpieczną odległość
pomiędzy pieszymi a PTR. Nie przyspieszaj ani nie zwalniaj gwałtownie.
Bądź gotowy, aby w każdej chwili się zatrzymać.
Unikaj jazdy do tyłu, z wyjątkiem sytuacji omijania przeszkód. Nie należy cofać
z dużą prędkością ani wykonywać ostrych skrętów.
Podczas jazdy PTR, nie korzystaj ze smartfona lub innych gadżetów bądź urządzeń.
Przestrzegaj pierwszeństwa pieszych. Kiedy jedziesz za kimś, najpierw daj o sobie
znać a następnie wyprzedź z umiarkowaną prędkością.
Unikaj jazdy na zatłoczonych chodnikach lub poboczach. Jeśli jesteś otoczony
pieszymi, zwolnij i dostosuj odpowiednio prędkość.
Kiedy poruszasz się z innymi kierowcami PTR, zachowajcie bezpieczną odległość
między sobą we wszystkich kierunkach.
Nie parkuj PTR w miejscu, które blokowałoby przejście pieszych lub osób
niepełnosprawnych.
Nie jeździj w ciemności. Jeśli musisz jeździć w warunkach ograniczonej widoczności,
zwolnij, jedź ostrożnie i korzystaj ze światła zewnętrznego. Aby bezpiecznie jeździć,
musisz wyraźnie widzieć to, co znajduje się przed Tobą i musisz być wyraźnie
widoczny dla innych.

Rys. 14: Unikaj zboczy i przeszkód.

Rys. 15: Unikaj luźnych nawierzchni, zboczy, progów zwalniających i krawężników.
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Inteligentny system ostrzegawczy

Ninebot ograniczy prędkość maksymalną w następujących sytuacjach.
•

•

•

Nadmierna prędkość: Podczas jazdy na PTR z nadmierną prędkością (4-12 km/h [2,5-7,5 mph] w trybie ograniczonej prędkości i 18-22 km/h [1113,6 mph] w trybie równowagi), drążek sterujący odchyla się do tyłu, popychając kierowcę do tyłu i zapobiegając przyspieszaniu. Ustaw się w taki
sposób, aby zachować przynajmniej odległość dłoni od drążka sterującego. Jeśli będziesz dalej naciskać na drążek sterujący, pojazd może stracić
równowagę i możesz utracić kontrolę, upaść lub ulec wypadkowi.
Przeciążanie lub pozostawanie przez dłuższy czas na zboczu: włączy się inteligentny system ostrzegawczy, a drążek sterujący odchyli się do
tyłu, przypominając kierowcy, aby zsiadł, gdy ładunek użyteczny lub wymagania w zakresie osiągów pojazdu przekraczają określone granice
bezpieczeństwa. Jeśli tak się stanie, kierowca musi natychmiast zejść i popchnąć Ninebota do przodu, korzystając z trybu wspomagania. Jeżeli
kierowca nie zejdzie z pojazdu, a warunki przeciążenia nadal się utrzymują, PTR przejdzie po 5 sekundach do trybu gotowości (nierównowagi).
Może się to zdarzyć w następujących przypadkach: zatrzymanie/utrzymanie pozycji na stromym zboczu, przekroczenie dopuszczalnej ładowności
pojazdu (patrz Załącznik A – Charakterystyka).
Niski poziom naładowania akumulatora: gdy poziom naładowania akumulatora jest mniejszy niż 40%, prędkość maksymalna w trybie równowagi
zostanie ograniczona do około 14 km/h (8,7 mph).

Rys. 16: Automatyczne ograniczenie prędkości
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•

•

•

Krytyczny poziom naładowania akumulatora: gdy poziom naładowania
akumulatora wynosi 10% lub mniej, uruchamiany jest inteligentny system
ostrzegawczy (dźwięk i wibracje), a drążek sterujący odchyla się do tyłu. Aby
kontynuować jazdę musisz natychmiast zejść z pojazdu i go naładować.
Tryb wspomagania: jeśli kierowca nie znajduje się na PTR i puści drążek
sterujący w trybie wspomagania, to po samodzielnym przejechaniu pewnej
odległości włączy się inteligentny system ostrzegawczy. PTR przejdzie w
stan gotowości, jeśli w ciągu kilku sekund od ostrzeżenia, prędkość się nie
zmniejszy. Nigdy nie puszczaj drążka sterującego.
Usterka wewnętrzna: system ostrzegawczy zostanie uruchomiony, gdy
PTR wykryje jakąkolwiek usterkę wewnętrzną (np. usterka akumulatora
lub czujnika równowagi). Kierowca powinien natychmiast zejść z pojazdu
i skontaktować się z autoryzowanym serwisem. Jeśli usłyszysz alarm tuż
po włączeniu zasilania, może to być spowodowane niskim poziomem
naładowania akumulatora. Ponownie naładuj akumulator i włącz zasilanie.
Jeśli usłyszysz ten sam alarm, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

Rys. 17: Zwracaj uwagę na wszystkie
ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa.

Jeśli masz na swoim urządzeniu smart zainstalowaną aplikacja Segway-Ninebot,
możesz użyć funkcji inteligentnej diagnostyki (Intelligent Diagnostics), aby określić
rodzaj problemu i sposób jego rozwiązania. Określony kod usterki jest pokazywany
na desce rozdzielczej PTR i wyświetlany wraz z ikonką klucza do śrub.
Rys. 18: Nie pozwalaj na samowolny odjazd Ninebota.

Rys. 19: Wskazanie usterki
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Pierwsza jazda
Przygotowania
•
•
•
•

•
•
•

Przed próba jazdy na PTR, powinieneś nabyć biegłość w korzystaniu
ze wszystkich funkcji pilota/kluczyka.
Dla ograniczenia ewentualnych obrażeń, załóż atestowany kask i inne ochrony
ciała.
Sprawdź, czy akumulator pojazdu jest całkowicie naładowany.
Do pierwszej jazdy wybierz odpowiednie miejsce, w pomieszczeniu lub na
zewnątrz, o powierzchni co najmniej 16 metrów kwadratowych (4×4 m,
13,1×13,1 ft). Ponadto, powinno ono być płaskie, bez mokrych lub śliskich
powierzchni, barier, samochodów, motocykli, zwierząt domowych, dzieci lub
innych przedmiotów, które mogłyby Cię rozpraszać.
Ćwicz z doświadczonym instruktorem (trenerem), który zapoznał się
z niniejszą instrukcją obsługi lub obejrzał film z instrukcjami bezpieczeństwa
i ostrzeżeniami, dotyczącymi bezpieczeństwa.
Rozpocznij jazdę pośrodku miejsca wyznaczonego na jazdę.
Podczas pierwszej jazdy nie spiesz się i ćwicz instrukcje opisane w tym
rozdziale.

Rys. 20: Ucz się z instruktorem.

Rys. 21: Załóż odpowiednie ochrony ciała.
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Włączanie zasilania

Naciśnij przycisk zasilania (Power ON/OFF) na pilocie i włącz PTR (patrz „Kluczyk/pilot i deska rozdzielcza”). Po sygnale startowym, kolejno zapalają
się i gasną ikonki na desce rozdzielczej, a następnie wyświetlany jest poziom naładowania akumulatora i prędkościomierz. Wskazuje to normalne
uruchomienie.
UWAGA
Podczas uruchamiania, pozostawaj na poziomie platformy pojazdu. Pojazd jest wypoziomowany, gdy zapali się wszystkie pięć kontrolek (między
podnóżkami).

Rys. 22: Przycisk zasilania

26

Przed wejściem na PTR
1.

2.

Stań za PTR i przytrzymaj drążek sterujący. Ustaw drążek pośrodku i wypoziomuj platformę. Gdy osiągnie odpowiedni poziom, na podstawie
kierownicy zapali się 5 kontrolek, wskazujących, że PTR jest teraz ustawiony poziomo i w trybie gotowości. Jeśli drążek sterujący pochyla się w jedną
stronę lub platforma nie jest wypoziomowana, kontrolki na podstawie kierownicy zgasną, co oznacza, że pojazd nie jest ustawiony poziomo. Musisz
tak uregulować podnóżki platformy, aż zostaną wypoziomowane, a kontrolki będą się prawidłowo świecić.
Uderz stopą w tył podnóżka, a rozlegnie się sygnał dźwiękowy – oznacza to, że PTR jest teraz w trybie wspomagania i będzie balansował. Kierowca
może teraz wejść na pojazd.

OSTRZEŻENIE
Nie wchodź na pojazd, gdy nie jest włączony i nie znajduje się w trybie równowagi. Możesz się przewrócić. Nigdy nie wchodź na pojazd ze zdjętym
drążkiem sterującym.
UWAGA
Jeśli PTR wygląda na wypoziomowany, ale kontrolki nie wskazują, że znajduje się w trybie równowagi, NIE jeździj na PTR. Patrz rozdział „Kalibracja
czujnika” w tej instrukcji obsługi.

Rys. 23: Sprawdź, czy PTR znajduje się w trybie równowagi.
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Wchodzenie i utrzymywanie równowagi

Twój instruktor powinien stanąć przed pojazdem i przytrzymać pewnie drążek sterujący obiema rękami.
1.
2.
3.
4.

Przytrzymaj drążek sterujący obiema rękami i patrz prosto przed siebie.
Postaw jedną stopę na jeden podnóżek platformy.
Powoli przenieś ciężar swojego ciała na stopę spoczywającą na platformę i wejdź na drugi podnóżek (podobnie jak przy wchodzeniu po schodach).
Nie przesuwaj drążka sterującego podczas wchodzenia na PTR. Zachowaj spokój, zrelaksuj się i patrz do przodu. PTR będzie balansował
odpowiednio dla Ciebie i może się nieco poruszać do przodu i do tyłu. Staraj się nie przechylać do przodu czy do tyłu, ale utrzymuj równowagę
i ciężar ciała na środku. Jeśli utrzymasz podstawę układu kierowniczego/platformę poziomo, nie ruszysz do przodu ani do tyłu, ale pozostaniesz
nieruchomy.

UWAGA
Im bardziej jesteś zrelaksowany, tym łatwiej będzie Ci utrzymać równowagę. Jeśli czujesz się niestabilnie, zejdź z PTR najpierw jedną stopą potem
drugą i poczekaj chwilę przed ponownym wejściem. Twój instruktor powinien cały czas mocno trzymać drążek sterujący i być przygotowany na to, aby
zapobiegać poruszaniu się pojazdu podczas wchodzenia i schodzenia.

Rys. 24: Wchodzenie i utrzymywanie równowagi.
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Jazda do przodu/do tyłu
1.

2.

Gdy będziesz miał instruktora do pomocy, powoli pochyl się do przodu i poczuj jak pojazd rusza do przodu. Następnie przestań pochylać się do
przodu i poczuj jak zwalnia i zatrzymuje się. Zrób to kilka razy.
OSTRZEŻENIE
Twoje pierwsze ruchy powinny być powolne i delikatne, a Twoje ciało powinno być rozluźnione. Kołysanie w przód i w tył może spowodować
utratę przyczepności i doprowadzić do upadku.
Spójrz za siebie, a następnie powoli odchyl się do tyłu i poczuj jak pojazd się cofa. Następnie przestań się pochylać do tyłu i poczuj jak zwalnia
i zatrzymuje się. Zrób to kilka razy, aż to opanujesz.
UWAGA
Nie powinieneś jeździć do tyłu, za wyjątkiem kilkumetrowych manewrów. Zamiast tego skręć w miejscu, a następnie jedź do przodu. Jeśli będziesz
jechać do tyłu zbyt szybko, włączy się alarm bezpieczeństwa informujący o konieczności zwolnienia.

Rys. 25: Jazda do przodu i do tyłu.

Rys. 26: Nie kołysz się do przodu i do tyłu.
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Zatrzymywanie PTR

PTR można zatrzymać, pochylając się do tyłu w stosunku do kierunku jazdy:
1.
2.
3.

Jadąc do przodu, delikatnie przesuń swoje biodra w tył i w dół (tak, jakbyś przygotowywał się, by usiąść), aby zatrzymać pojazd.
Po zatrzymaniu PTR, rozłóż ciężar swojego ciała równomiernie na obu podnóżkach, tak aby ciało pozostało nieruchome. Jeśli po zatrzymaniu nadal
będziesz się pochylał do tyłu to zaczniesz się cofać.
Poćwicz zatrzymywanie się wybierając jakieś miejsce na placu i łagodnie zatrzymując się w tym miejscu.

OSTRZEŻENIE
Unikaj nagłych i niekontrolowanych zatrzymań. Nie poruszaj swoim ciałem agresywnie, zamiast tego płynnie odsuń ciężar ciała od kierunku jazdy.
Nigdy nie wykonuj gwałtownych ruchów ani gwałtownie nie przyspieszaj lub hamuj na powierzchni o ograniczonej przyczepności. Koła mogą zacząć się
ślizgać lub stracić przyczepność, co może spowodować upadek.

Rys. 27: Hamuj, pochylając się do tyłu.
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Skręcanie

Pojazdem skręca się, pochylając drążek sterujący w lewo lub w prawo w kierunku, w którym chcesz jechać.
1.
2.

Przećwicz skręcanie w miejscu. Powoli pochyl drążek sterujący w stronę, w którą chcesz skręcić. Ninebot skręci w tę stronę, pozostając w miejscu.
Przećwicz skręcanie w lewo i prawo, pozostając jednym miejscu.
Ćwicz wykonywanie zakrętów podczas jazdy. Spróbuj powoli jechać do przodu i jednocześnie skręcić. Utrzymuj kolana lekko zgięte i pochylone
w stronę zakrętu. Drążek sterujący zawsze przesuwaj płynnie i powoli.

OSTRZEŻENIE
Nigdy nie poruszaj drążkiem sterującym gwałtownie, niezależnie od tego, czy skręcasz w miejscu, czy podczas jazdy. Możesz stracić równowagę i spaść.

Rys. 28: Skręcanie w lewo i prawo.

Rys. 29: Skręcanie podczas jady
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Schodzenie z Ninebota

Gdy będziesz gotów po raz pierwszy zejść z pojazdu, poproś instruktora o przytrzymanie drążka sterującego.
1.
2.

Trzymając obiema rękami drążek sterujący zejdź z podnóżków do tyłu, jedną nogą na raz. Stój pośrodku w pozycji wyprostowanej i podczas
schodzenia nie poruszaj drążkiem sterującym w lewo lub w prawo. Kiedy schodzisz nie pociągaj drążka sterującego do siebie.
Nie puszczaj drążka sterującego, dopóki Ninebot nie zostanie wyłączony. Pojazd może jechać do przodu samodzielnie.

UWAGA
Pozostań rozluźniony i swobodny podczas schodzenia z pojazdu. Pomoże Ci to uniknąć poruszania drążkiem sterującym.

Rys. 30: Schodzenie z pojazdu.
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Tryb wspomagania

Po zejściu z PTR, przechodzi on w tryb wspomagania. W tryb wspomagania można też wejść,
uderzając w podnóżek na platformie w trybie gotowości – rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
W trybie wspomagania prędkość ruchu pojazdu zostaje zredukowana, co oznacza, że reaguje
on wolniej niż w trybie równowagi. Trybu wspomagania używa się, aby przejechać przez
krawężnik, po wybojach, schodach lub po terenie, po którym jazda jest niebezpieczna lub
niepożądana.
Jeśli wejdziesz na Ninebota, gdy jest on w trybie wspomagania, przejdzie on automatycznie
w tryb równowagi.
OSTROŻNIE
Gdy Ninebot znajduje się w trybie wspomagania, nie puszczaj drążka sterującego. Po kilku
sekundach samodzielnej jazdy do przodu włączy się alarm bezpieczeństwa, a następnie,
pojazd przełączy się w tryb gotowości. Spowoduje to jego przewrócenie się, co może
spowodować jego uszkodzenie lub wyrządzić szkodę osobom w pobliżu.

Ogranicznik prędkości

PTR posiada dwa ustawienia ogranicznika prędkości: górne i dolne. Więcej informacji można
znaleźć w punkcie „Kluczyk/pilot i deska rozdzielcza”.
Jeśli kierowca włączył funkcję dolnego ogranicznika prędkości, naciskając przycisk
ogranicznika prędkości na pilocie, na desce rozdzielczej wyświetla się ikonka „ogranicznik
prędkości”. Ustawienie dolne i górne ogranicznika prędkości można zmieniać za pomocą
aplikacji Segway-Ninebot lub za pomocą pilota.

Rys. 31: Prowadzenie po schodach
w górę i w dół.

Rys. 32: Ikonka ogranicznika
prędkości.
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Blokowanie pojazdu

PTR posiada tryb tymczasowej blokady. Przeznaczony jest on do zniechęcenia ludzi do ruszania pojazdem, gdy kierowca musi opuścić go na krótki czas,
np. idąc do sklepu.
Tryb blokady posiada alarm dźwiękowy i dotykowy oraz wykorzystuje silniki do utrudnienia poruszenia pojazdu. Aby przejść w tryb blokady pojazdu,
naciśnij przycisk blokowania na pilocie (patrz punkt „Kluczyk/pilot i deska rozdzielcza”). Jeśli ktoś spróbuje odjechać pojazdem, gdy jest on zablokowany,
PTR zacznie wibrować i wydawać dźwięk. Ponadto, trudno będzie go ruszyć, ponieważ silniki zaczną pracować w taki sposób, aby zapobiec obracaniu się
kół.
Ponieważ Ninebotem można jeździć w pomieszczeniach zamkniętych, dobrym pomysłem może być zaparkowanie go wewnątrz pomieszczenia, jeśli
musisz go zostawić na krótki czas.
Jeśli jeździsz w miejscu publicznym i musisz opuścić pojazd na chwilę, zablokuj go i sprawdź, czy zabrałeś ze sobą pilot.
Pozostań w zasięgu wzroku lub słyszalności alarmu.
UWAGA
Tryb blokady jest przeznaczony wyłącznie do użytku tymczasowego. Aby zaoszczędzić energię akumulatora, PTR wyłączy się automatycznie, jeśli
pozostanie w trybie blokady przez dłużej niż godzinę.

Wyłączanie zasilania PTR

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (ON/OFF) na kluczyku/pilocie zdalnego sterowania, aby wyłączyć pojazd (patrz punkt „Kluczyk/pilot i deska
rozdzielcza”). Rozlegnie się dźwięk, a ikonki deski rozdzielczej znikną. Oznacza to normalne wyłączenie.
UWAGA
Naciskaj lekko Przycisk zasilania; nie należy naciskać przycisku poza jego naturalną zapadkę.

Rys. 33: Przycisk zasilania (ON/OFF).
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Tryby działania PTR

PTR oferuje następujące tryby „stanu”:
•
•
•
•
•

Wyłączone zasilanie: przy wyłączonym zasilaniu wszystkie elektroniczne
układy sterowania są uśpione, a sam moduł zdalny pozostaje w gotowości
do uruchomienia.
Tryb gotowości: w trybie gotowości PTR jest włączony, ale niewyważony.
W tym trybie działa większość układów, a układ sterowania silnikiem jest
uśpiony i czeka na aktywację inicjowaną przez użytkownika.
Tryb wspomagania: w trybie wspomagania PTR balansuje, ale układy ruchu
działają przy połowie mocy.
Tryb równowagi (balansowania): w trybie równowagi PTR balansuje
i wszystkie układy działają z pełną mocą. Obejmuje to normalną pracę
z kierowcą na pokładzie i pracę z ograniczoną prędkości.
Tryb blokady: w trybie blokady silnik PTR jest zablokowany, dlatego nie
można go używać (chyba że zostanie odblokowany z pilota) i trudno jest
ciągnąć/popychać pojazd.

Rys. 34: Tryby działania PTR.
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Kluczyk/pilot i deska rozdzielcza

Rys. 38 pokazuje kluczyk/pilot zdalnego sterowania i podstawowe funkcję
każdego przycisku. Zabezpiecz pilot/kluczyk pojazdu, doczepiając go do
załączonego breloku do kluczy.

Przycisk zasilania

Każdego z jego czterech przycisków można używać na dwa sposoby:
• krótkie naciśnięcie (<1,5 s)
• długie naciśnięcie (>1,5 s)
UWAGA
Przyciski na pilocie naciskaj lekko; nie próbuj wciskać przycisków poza ich
naturalną zapadkę.
Przycisk Info

Przycisk blokady

Rys. 35: Przyciski pilota/kluczyka.
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Przycisk
ogranicznika
prędkości

Podstawowe funkcje

Tabela 3: Podstawowe funkcje pilota
Funkcja
Wł. zasilania

Wył. zasilania

Gotowość

Blokada

Odblokowanie

Przycisk
Przycisk zasilania

Przycisk zasilania

Przycisk zasilania

Przycisk blokady

Przycisk blokady

Wprowadzanie

Wyświetlacz deski rozdzielczej

Krótkie naciśnięcie

Kolejno zapalają się wszystkie kontrolki na
desce rozdzielczej. Następnie, większość
kontrolek gaśnie, a świeci się tylko stan
akumulatora i bieżąca prędkość.

Długie naciśnięcie

Krótkie naciśnięcie

Krótkie naciśnięcie

Krótkie naciśnięcie

Najpierw zapalają się wszystkie kontrolki
deski rozdzielczej, po czym kolejno gasną.
Deska rozdzielcza powraca do ustawień
domyślnych.

Na wyświetlaczu zapala się ikonka blokady.
Gdy ktoś spróbuje ruszyć pojazd, zacznie
pulsować ikonka ostrzegawcza.

Deska rozdzielcza powraca do ustawień
domyślnych.

Uwagi
-

PTR nie wyłączy się, jeśli
stoi na nim kierowca.
Przejście z trybu
wspomagania w tryb
gotowości.

PTR nie zostanie
zablokowany, gdy stoi na
nim kierowca.

-
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Funkcja

Ograniczenie
prędkości max.

Wyjście
z ograniczenia
prędkości

Włączanie
Bluetooth

Wyłączanie
Bluetooth

38

Przycisk
Przycisk ograniczenia
prędkości

Przycisk ograniczenia
prędkości

Przycisk ograniczenia
prędkości

Przycisk ograniczenia
prędkości

Wprowadzanie

Wyświetlacz deski rozdzielczej

Krótkie naciśnięcie

Na wyświetlaczu pojawia się ikonka
ograniczenia prędkości.
Bieżące ograniczenie prędkości pojawia się
na 3 sekundy.

Krótkie naciśnięcie

Krótkie naciśnięcie

Ograniczenia prędkości nie
można ustawić, gdy PTR
jest zablokowany.

Ikonka ograniczenia prędkości znika
z wyświetlacza. Bieżące ograniczenie
prędkości pojawia się na 3 sekundy.

Ikonka Bluetooth miga do czasu, aż smarfton
połączy się z PTR.

Ikonka Bluetooth znika.
Krótkie naciśnięcie

Uwagi

Bluetooth się nie włączy,
gdy PTR jest zablokowany.

Bluetooth nie wyłączy się,
gdy PTR jest zablokowany.

Funkcja

Przycisk

Wprowadzanie

Wyświetlacz deski
rozdzielczej

Uwagi

Przewijanie dostępnych
informacji.
Kph — prędkość w czasie rzeczywistym
kmS — dystans przejechany w tej jeździe

Ekran informacyjny

Przycisk Info

kmT — przebieg całkowity
Krótkie naciśnięcie

Tim — czas, jaki upłynął (godz.-min.) od
włączenia PTR
°C — temp. wewn. PTR
Vf — wersja oprogramowania
sprzętowego
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Rozszerzone funkcje

Tabela 4: Rozszerzone funkcje pilota
Funkcja

Przycisk

Wejście w tryb
sterowania
zdalnego (R/C)

Przycisk Info

Wyjście z trybu R/C

Zmiana górnego
ograniczenia
prędkości
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Wprowadzanie
Długie naciśnięcie

Przycisk Info

Przycisk
blokady

Długie naciśnięcie

Przycisk
ograniczenia
prędkości

Przycisk Info

Gdy ikonka ogr.
prędkości się nie
świeci, naciśnij
przycisk blokady, po
czym zmień wartość
ogr. prędkości
przyciskiem
ogr. prędkości
i przyciskiem Info.

Wyświetlacz deski rozdzielczej
Brak: trzeba wyjąć drążek sterujący.
Deska rozdzielcza powraca do ustawień
domyślnych.

Ekran blokady wyświetla obecnie
ustawioną wartość.

Uwagi
Dostępne tylko, gdy drążek
sterujący jest wyjęty lub
założony jest krótki drążek
sterujący.
Z trybu R/C można
też wyjść uderzając
w podnóżek platformy
w trybie R/C.
Zwiększa wartość ogr.
prędkości.
Max. 20 km/h
Zmniejsza wartość ogr.
prędkości.
Min. 11 km/h

Funkcja

Zmiana dolnego
ograniczenia
prędkości

Kalibracja czujnika
sterującego

Kalibracja czujnika
wysokości

Przycisk

Przycisk
blokady

Wprowadzanie
Przycisk
blokady

Przycisk Info

Gdy świeci się
ikonka ogr.
prędkości, naciśnij
przycisk blokady,
po czym zmień
wart. ogr. prędkości
przyciskiem
ogr. prędkości
i przyciskiem Info.

Przycisk
blokady

Przycisk
zasilania

Naciśnij przycisk
blokady, potem
4-krotnie przycisk
zasilania.

Przycisk
blokady

Przycisk
ograniczenia
prędkości

Naciśnij przycisk
blokady, a następnie
naciskaj długo
przycisk ogr.
prędkości.

Wyświetlacz deski rozdzielczej

Uwagi

Ekran blokady wyświetla obecnie
ustawioną wartość.

Zwiększa wartość ogr.
prędkości.
Max. 10 km/h
Zmniejsza wartość ogr.
prędkości.
Min. 4 km/h

Kontrolki w podstawie zapalają się
kolejno przy naciskaniu przycisku
zasilania. Po zakończeniu testu, świeci
się tylko lampka środkowa.

Podczas kalibracji, PTR
musi być całkowicie
unieruchomiony,
z drążkiem ster. ustawionym
pośrodku

Na początku kalibracji rozlegnie się
podwójny sygnał, następnie znowu
podwójny sygnał po zakończeniu
kalibracji.

Podczas kalibracji, PTR musi
być ustawiony dokładnie
poziomo i być całkowicie
unieruchomiony.
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Ikonki deski rozdzielczej

Tabela 5: Ikonki deski rozdzielczej
Nazwa

Wprowadzanie

Ekran domyślny

Jedynymi wyświetlanymi informacjami są
poziom naładowania akumulatora i bieżąca
prędkość.
Alarm małej
mocy

Informacja
alarmowa

Informacja o usterce
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Wyświetlacz deski
rozdzielczej

Uwagi

Gdy akumulator jest rozładowany, miga
ikonka akumulatora i trójkąt ostrzegawczy.

Alarm
wysokiej
temp.

Gdy temp. wewnętrzna za bardzo się
podniesie, zacznie pulsować ikonka alarmu
temp. i temp. bieżąca.

Inny alarm

W przyp. wszystkich innych alarmów, pulsuje
trójkąt ostrzegawczy i wyświetla się kod
alarmu. Każdy kod ma inne znaczenie.
Gdy wystąpi jakaś usterka, zacznie migać
ikonka usterki i zostanie wyświetlony kod
usterki.

Sprawdź w aplikacji Segway-Ninebot lub
zwróć się o więcej inf. do działu obsługi
klienta.

Kontrolki poziomu naładowania

Podczas ładowania, trzy środkowe kontrolki w podstawie Ninebota pokazują
stan naładowania akumulatora.
Tabela 6 opisuje status kontrolek
= kontrolka świeci
= kontrolka miga
= kontrolka nie świeci

Tabela 6: Światła poziomu naładowania
Moc

Kontrolki

90% - 100%
80% - 90%

60% - 80%

40% - 60%

20% - 40%

0% - 20%
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Inne funkcje

Towarzysz Twojego samochodu

Korzystaj z Ninebota podczas krótkich dojazdów: o zasięgu 20-40 km – w zależności od typu akumulatora, stylu jazdy i ładunku użytecznego – PTR
jest idealny na dojazdy do pracy na dystansie do 10 km w jedną stronę. Możesz jeździć płynnie, mając pewność, że Twój pojazd o zerowej emisji nie
przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza. Ze względu na mały rozmiar, PTR łatwo mieści się w bagażniku samochodu. Zabierz ze sobą swój PTR na
dłuższe wyjazdy i użyj go, aby poruszać się nim po zaparkowaniu samochodu.
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Podpórka parkingowa

Niektóre modele Ninebota są wyposażone w podpórki parkingowe.
W innych modelach jest to wyposażenie dodatkowe. Użyj podpórki parkingowej do
pionowego podparcia pojazdu, zamiast opierania go o ścianę.
OSTRZEŻENIE
Podpórki parkingowej używaj tylko, gdy PTR jest wyłączony, w trybie blokady lub
w trybie gotowości. Nigdy nie używaj podpórki parkingowej, gdy PTR znajduje się
w trybie wspomagania, trybie zdalnego sterowania lub balansuje w inny sposób.
OSTRZEŻENIE
Nie stawaj na pojeździe ani nie próbuj nim jechać, gdy podpórka parkingowa jest
rozłożona. Grozi to obrażeniami lub uszkodzeniem pojazdu albo podpórki.

Rys. 36: Rozkładanie podpórki parkingowej.
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Tryb zdalnego sterowania (R/C)
Wymagania minimalne

• Urządzenie Apple iOS (iPhone 4s, iPad 3, iPod Touch 5) z Bluetooth 4.0,
• Urządzenie Android (Android 4.3 lub nowszy) z Bluetooth 4.0,
Aby połączyć się z PTR Ninebot:
1.
2.
3.
4.
5.

Zainstaluj aplikację Segway-Ninebot i włącz Bluetooth.
Użyj pilota, aby włączyć swój pojazd, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk ograniczenia prędkości, aby włączyć Bluetooth.
Pojawi się i zacznie migać ikonka Bluetooth.
Otwórz aplikację Segway-Ninebot na urządzeniu z systemem iOS lub Android i kliknij ikonkę Bluetooth w pobliżu środka ekranu.
Kliknij ikonkę „9”, aby połączyć się z PTR. Ikonka Bluetooth na PTR przestanie migać i pozostanie włączona.
Usuń drążek sterujący Ninebota. Za pomocą pilota zdalnego sterowania naciśnij i przytrzymaj przycisk Info, aby wejść w tryb R/C.
Wybierz opcję „Zdalne sterowanie” (Remote Control) w aplikacji Segway-Ninebot. Przeciągnij ikonkę „9”, aby sterować swoim Ninebotem.

OSTRZEŻENIE
Trybu R/C nie należy używać w zatłoczonych miejscach lub w miejscach, w których istnieje potencjalne ryzyko narażenia ludzi lub mienia
w przypadku obsługiwania w niebezpieczny sposób. Nie montuj drążka sterującego ani nie umieszczaj na pojeździe jakiegoś ciężaru, gdy znajduje
się on w trybie R/C. PTR może przyspieszyć do przodu i nie będzie go można zatrzymać za pomocą aplikacji Ninedroid. Nie stawaj na pojeździe, gdy
znajduje się w trybie R/C. Może to spowodować poważne obrażenia ciała lub uszkodzenie pojazdu.
UWAGA
W trybie R/C domyślna prędkość maksymalna wynosi 5 km/h, ale można ją zmienić w aplikacji Segway-Ninebot.
Bluetooth pojazdu ma zasięg 10-15 metrów. Jeśli pilot znajduje się poza zasięgiem Bluetooth, PTR przestanie się poruszać w trybie R/C.
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Port ładowania USB

W górnej części drążka sterującego znajduje się port USB (Rys. 37).
Ten port zapewnia prąd 5 V / 1 A do ładowania małych urządzeń ładowanych za
pomocą kabla USB.
UWAGA
Ten port USB zapewnia zasilanie tylko, gdy PTR jest włączony. Nie może przesyłać
danych.
OSTRZEŻENIE
Nie podłączaj żadnych urządzeń USB, które pobierają więcej niż 1A podczas ładowania
(np. IPada). Jeśli takie urządzenie zostanie podłączone, to może odciąć zasilanie
deski rozdzielczej. Jeśli tak się stanie, PTR uruchomi ostrzeżenie o niebezpieczeństwie
wskazujące, że kierowca musi zejść z pojazdu.
OSTRZEŻENIE
Nie próbuj jeździć na PTR, gdy jakieś urządzenie jest podłączone do portu USB. Może
się ono rozłączyć i spaść, powodując odwrócenie uwagi, które może doprowadzić do
upadku lub kolizji, powodujących poważne obrażenia.
Rys. 37: Port USB.
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Wymiana drążka sterującego

Dostępne są trzy wielkości drążka sterującego: standardowy, duży i mały.
Osobom o wzroście niższym lub wyższym od zalecanego dla standardowego
drążka sterującego, zalecamy zakup drążka sterującego (dużego lub małego)
odpowiedniego dla ich wzrostu.
Instrukcje dotyczące wymiany drążka sterującego są dołączone do nowego
drążka. Jeśli nie masz ochoty na samodzielną wymianę drążka sterującego,
Twój sprzedawca Ninebota może to zrobić za Ciebie.
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Tabela 7: Wymiary drążka sterującego
Rozmiar

Wysokość
drążka

Wysokość
kierowcy

Duży

1040 mm

1,7-2,1 m

Standardowy

900 mm

1,5-1,9 m

Mały

790 mm

1,3-1,7 m

Wymiana opony/koła

Załóż nową oponę, gdy bieżnik ma głębokość mniejszą niż 1,0 mm
(0,04 cala) lub gdy jest przebita.
OSTROŻNIE
Zaleca się przyniesienie koła z założoną oponą do autoryzowanego
serwisu Ninebot podczas zakładania nowej opony na kole. Wykonanie
tej naprawy bez odpowiednich narzędzi może spowodować
uszkodzenie koła.
Jeśli nie możesz doprowadzić swojego PTR do autoryzowanego
serwisowego Ninebot, sugerujemy wymianę całego kompletu
opona/koło. Aby zdjąć koło z oponą, wykonaj poniższe czynności.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sprawdź, czy PTR jest odłączony od gniazdka i wyłączony.
Unieś pojazd na podkładkach, tak aby koła znajdowały się nad
ziemią.
Podważ kołpak koła płaskim wkrętakiem.
Odkręć kluczem nasadowym 10 mm trzy nakrętki.
Zdejmij koło.
Koło z oponą zakładaj w kolejności odwrotnej niż przy
zdejmowaniu.
Sprawdź, czy opona jest napompowana do określonego ciśnienia
(patrz „Ciśnienie w kołach”).
Rys. 38: Zdejmowanie koła z oponą.
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Kalibracja czujników

Wewnętrzny czujnik wysokości i czujnik kolumny kierownicy każdego Ninebota zostały dokładnie skalibrowane w trakcie produkcji. Podczas normalnej
pracy czujniki nie wymagają ponownej kalibracji. Jednak w niektórych sytuacjach (skrajne wahania temperatury lub silne pola magnetyczne), może
wystąpić „dryf” czujników. W takich przypadkach czujniki wewnętrzne powinny zostać ponownie skalibrowane.
Kalibracja czujnika sterującego
Postępuj zgodnie z tą procedurą, jeśli zauważysz, że PTR skręca powoli, nawet gdy drążek sterujący jest ustawiony pionowo (i nie porusza się) lub PTR
nie skręca płynnie.
1.
2.
3.
4.
5.

Oprzyj pojazd o ścianę lub skorzystaj z podpórki parkingowej. Sprawdź, czy drążek sterujący jest ustawiony pionowo. Podczas procesu kalibracji
pojazd musi być całkowicie unieruchomiony.
Włącz Ninebota i naciśnij przycisk blokady.
Naciśnij przycisk zasilania cztery razy. Rozlegną się cztery sygnały dźwiękowe i kolejno zapalą się kontrolki w podstawie.
Jeśli kalibracja się powiedzie, cztery zewnętrzne kontrolki zgasną, a zapalona pozostanie tylko kontrolka środkowa.
Jeśli kalibracja się nie powiedzie, usłyszysz pięć sygnałów dźwiękowych, a kontrolki migną pięć razy. Spróbuj ponownie upewniając się, że PTR
pozostaje całkowicie nieruchomy podczas kalibracji.

Kalibracja czujnika wysokości
Wykonaj tę procedurę, jeśli Ninebot ma tendencję do „znoszenia” do przodu lub do tyłu podczas jazdy.
1.
2.
3.
4.

Sprawdź, czy rama główna pojazdu jest całkowicie pozioma, umieszczając ją na podkładkach. Do sprawdzenia, czy rama główna PTR jest pozioma,
użyj poziomicy. Podczas procesu kalibracji, pojazd musi być całkowicie unieruchomiony.
Włącz Ninebota i naciśnij przycisk blokady.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk ograniczenia prędkości, aż rozlegną się dwa sygnały dźwiękowe. Oznacza to, że kalibracja się rozpoczęła.
Po zakończeniu kalibracji rozlegną się kolejne dwa sygnały dźwiękowe.
UWAGA
Do kalibracji czujnika wysokości możesz też użyć aplikacji Ninedroid.
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Obsługa codzienna

Czyszczenie i przechowywanie

Dla uzyskania najlepszych efektów, czyść swój pojazd po każdym użyciu.
1.
2.
3.
4.

Upewnij się, że PTR jest odłączony od gniazdka, wyłączony, a gumowa
zaślepka gniazdka ładowania jest szczelnie zamknięta.
Delikatnie umyj pojazd wodą z mydłem za pomocą miękkiej ściereczki.
Aby pozbyć się trudnych do usunięcia zabrudzeń lub zadrapań, wyszoruj
je szczoteczką i pastą do zębów. Przetrzyj czystą, wilgotną szmatką.
Pozostaw pojazd do wyschnięcia, następnie schowaj go w pomieszczeniu.

OSTRZEŻENIE
Nie myj PTR za pomocą myjki wysokociśnieniowej lub wodą z węża pod
ciśnieniem. Unikaj przedostawania się wody do gniazdka ładowania. Zawsze
zamykaj zaślepkę gniazdka ładowania po naładowaniu. Unikaj narażania na
intensywne opady deszczu lub długie okresy ulewnego deszczu (podczas
jazdy, przechowywania lub transportu). Myj wodą z mydłem, miękką szmatką.
Przed podłączeniem kabla zasilającego upewnij się, że gniazdko ładowania jest
suche.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może narazić użytkownika na porażenie
prądem elektrycznym, obrażenia, poparzenia lub może spowodować pożar.

Rys. 39: Unikaj zanurzania w wodzie.

OSTROŻNIE
Nie myj pojazdu alkoholem, benzyną, olejem napędowym, acetonem ani
innymi żrącymi i lotnymi rozpuszczalnikami chemicznymi. Substancje te mogą
uszkodzić wygląd i wewnętrzne elementy PTR.
OSTROŻNIE
Nie przechowuj na zewnątrz lub w bezpośrednim słońcu. Narażenie na
działanie ekstremalnych temperatur i promieni słonecznych może wpływać na
wygląd pojazdu.
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Akumulator Ninebota

Ważne jest, aby dobrze dbać o akumulator swojego Ninebota. Dobrze utrzymany
akumulator może nadal działać z maksymalną wydajnością nawet po wielu kilometrach
jazdy, podczas gdy źle utrzymany akumulator może nie być w stanie utrzymać pełnego
naładowania już po kilku miesiącach.
Aby przedłużyć trwałość akumulatora, regularne wykonuj następujące czynności
obsługowe:
1. Przestrzegaj wszystkich informacji, dotyczących bezpieczeństwa, znajdujących się na etykiecie
ostrzegawczej na akumulatorze.
2. Nie przechowuj akumulatora w temperaturze poniżej 0˚C lub powyżej 40˚C. Narażenie
akumulatora na działanie temperatur poniżej -20˚C lub powyżej 50˚C skróci jego trwałość
użytkową.

3. Zawsze przechowuj akumulatory w chłodnym, suchym otoczeniu. W środowisku wilgotnym,
wewnątrz akumulatora może skraplać się woda powodując jego szybkie uszkodzenie. Jeśli
musisz przechowywać akumulator w wilgotnym otoczeniu, zamknij go w szczelnej torbie przed
oddaniem do przechowania.
4. Nie dopuść do całkowitego rozładowania akumulatora; zamiast tego ładuj akumulator, gdy
osiągnie 10-20% naładowania.

5. Gdy nie jeździsz, podłączaj PTR-a/akumulator do zasilania. Częste ładowanie nie ma wpływu na
pojemność i żywotność akumulatora, natomiast częste, całkowite rozładowywanie już tak.
6. Bezprzewodowy odbiornik PTR-a zawsze zużywa niewielką ilość energii nawet gdy PTR jest
wyłączony. Ma to na celu umożliwienie włączania pojazdu pilotem. W związku z tym:
a. Naładuj całkowicie akumulator przed jego przechowywaniem.
b. W przypadku przechowywania przez ponad 30 dni, wyjmij akumulator po naładowaniu i
przechowuj go w chłodnym, suchym miejscu.
c. Podczas przechowywania przez ponad 180 dni, ładuj akumulator co 3-4 miesiące.
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Charakterystyka akumulatora
Czas ładowania
przed pierwszym użyciem:

12 godzin

od stanu rozładowania:

3-4 godziny

Zakresy temperatur
roboczych:

-15˚–45˚C

ładowania:

-15˚–45˚C

przechowywania i transportu:

0˚–40˚C

progi uszkodzenia:

-20˚–50˚C

Ogólnie
pojemność i napięcie:

620 Wh, 55,5 V

wymiary:

42 × 22 × 13 cm

masa:

3,8 kg

Tabela 8: Charakterystyka akumulatora.

OSTRZEŻENIE
•
•
•
•

•

•

Nienaładowanie akumulatora może spowodować trwałe uszkodzenie. Po dopuszczeniu do całkowitego rozładowania, akumulator może nie
być już w stanie utrzymać pełnego naładowania, co spowoduje jego trwałe uszkodzenie.
Nie należy używać akumulatora, jeśli obudowa jest uszkodzona lub gdy akumulator wydziela nietypowy zapach, dym, nadmierne ciepło lub
wycieka z niego jakakolwiek substancja. Unikaj kontaktu z substancją wyciekającą z akumulatora.
Trzymaj poza zasięgiem dzieci i zwierząt. Narażenie na prąd akumulatora grozi śmiercią lub kalectwem.
Ogniwa wewnątrz akumulatora zawierają substancje toksyczne. Nie próbuj otwierać akumulatora. Nie wkładaj żadnych przedmiotów do
akumulatora ani nie używaj żadnych urządzeń do podważania obudowy akumulatora. W przypadku włożenia przedmiotu do któregokolwiek
z gniazd lub otworów grozi porażeniem prądem, obrażeniami, poparzeniem lub pożarem. Próba otwarcia obudowy akumulatora może
uszkodzić obudowę i uwolnić toksyczne i szkodliwe substancje, co spowoduje, że akumulator stanie się bezużyteczny.
Nie zanurzaj akumulatora ani pojazdu w wodzie. Jeśli podejrzewasz, że akumulator lub PTR zostały zanurzone lub dostała się do nich woda,
natychmiast zadzwoń do autoryzowanego serwisu. Dopóki nie otrzymasz dalszych instrukcji, przechowuj PTR w położeniu pionowym,
na zewnątrz i z dala od materiałów łatwopalnych. Nie próbuj wyjmować akumulatora. Nie podłączaj przewodu zasilającego do PTR-a.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może narazić użytkownika na porażenie prądem elektrycznym, obrażenia, poparzenia lub spowodować
pożar.
Podobnie jak w przypadku wszystkich akumulatorów, nie ładuj go w pobliżu materiałów łatwopalnych.
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Przewożenie, wysyłka i utylizacja akumulatorów

Jeśli przewozisz swojego Ninebota, chroń akumulatory, aby uniknąć uszkodzeń. Nie należy wystawiać akumulatorów na bezpośrednie działanie wysokiej
temperatury ani wilgoci oraz należy unikać silnych drgań podczas transportu.
OSTRZEŻENIE
Nie należy używać ani przewozić akumulatora, jeśli jego obudowa jest pęknięta, wycieka z niego jakakolwiek substancja, nadmiernie się nagrzewa lub
w razie wykrycia nietypowego zapachu. Nie przenoś uszkodzonego lub przeciekającego akumulatora, chyba że założysz jednorazowe gumowe rękawice,
okulary ochronne i odbywa się to w miejscu z dobrą cyrkulacją powietrza. Pozbądź się gumowych rękawic i uszkodzonego akumulatora zgodnie
z przepisami, dotyczącymi usuwania materiałów toksycznych.
Wysyłka akumulatorów litowo-jonowych
Akumulatory litowo-jonowe są uznawane przez Departament Transportu USA za „materiały niebezpieczne”. Aby uzyskać informacje na temat wysyłek
baterii litowo-jonowych, skontaktuj się z Departamentem Transportu USA pod adresem www.phmsa.dot.gov/hazmat/regs lub zadzwoń pod numer
1-800-467-4922.
Jeśli potrzebujesz zorganizować przesyłkę lotniczą akumulatorów swojego Ninebota i/lub litowo-jonowych, skontaktuj się z autoryzowanym
przedstawicielem lub sprzedawcą Ninebot w celu uzyskania pomocy.
Podczas transportu akumulatorów litowo-jonowych Ninebot należy przestrzegać wszystkich przepisów lokalnych, federalnych i poszczególnych krajów.
Utylizacja akumulatorów
Akumulatory litowo-jonowe stosowane w pojeździe Ninebot można poddawać recyklingowi. Akumulatory należy poddawać recyklingowi lub utylizacji
zgodnie z lokalnymi przepisami w zakresie ochrony środowiska. Nie palić ani nie spopielać. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Segway.
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Elementy złączne

W Ninebocie zastosowano elementy złączne z gwintem zabezpieczonym, dzięki czemu nie luzują
się one z upływem czasu. Należy jednak zachować ostrożność, aby uniknąć uszkodzenia elementów
złącznych podczas demontażu i montażu.
1.
2.
3.
4.

Upewnij się, że klucz sześciokątny wchodzi do samego końca gniazda sześciokątnego (patrz rys. 40).
Śruby zawsze dokręcaj naprzemiennie (patrz rys. 41).
Wkręć wstępnie wszystkie śruby, po czym zacznij je dokręcać.
Dokręć, aż śruba będzie pasować ciasno, a następnie obróć o ją 1/3 do 1/2 obrotu.

Dla Twojego bezpieczeństwa ważne jest, aby okresowo sprawdzać, czy elementy złączne są prawidłowo
dokręcone. Sprawdzaj, czy śruby są prawidłowo dokręcone w następujących miejscach: koło, drążek
sterujący, akumulator, błotnik, podnóżek na platformie i kierownica. Chwyć te elementy dłońmi i spróbuj je
poruszyć. Jeśli się poruszają lub hałasują, oznacza to, że są luźne i trzeba dokręcić ich elementy złączne.

Rys. 40: Włóż klucz 6-kątny do
końca.

Rys. 41: Dokręcaj „na krzyż”.
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Podnoszenie Ninebota

Do bezpiecznego podnoszenia PTR-a w celu jego załadunku do
bagażnika samochodu lub w innym celu, używaj odpowiednich technik
podnoszenia:
1. Sprawdź, czy pojazd jest wyłączony.

2. Jeśli chcesz włożyć PTR-a do bagażnika samochodu, zdejmij drążek sterujący.
3. Jeśli rama główna jest zbyt ciężka dla Ciebie, poszukaj kogoś do pomocy
(patrz rys. 42).

4. Aby samemu podnieść PTR-a, użyj jednej z tych dwóch metod:
a. Podnieś nogami.
b. Podnieś pojazd chwytając jedną ręką za przód ramy głównej, a drugą
w okolicach akumulatora.

Rys. 42: Wspólne podnoszenie.

Rys. 43: Podnoszenie samodzielne.
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Ciśnienie w kołach

W normalnych warunkach, ciśnienie w kołach powinno być utrzymywane w granicach 10-15 psi (70-100 kPa). Ciśnienie w kołach nie powinno
przekraczać 25 psi (170 kPa). Wyższe ciśnienie może zmniejszyć opór tarcia, wydłużając przebieg, ale może powodować efekt słabej amortyzacji, podczas
gdy niższe ciśnienie w kołach skraca przebieg akumulatora, ale jest to odpowiednie dla dróg o nieutwardzonej nawierzchni. Oba te przypadki mogą
przyspieszać zużycie opon.

Obsługiwanie regularne

Jedynym obsługiwaniem, jakie powinni wykonywać użytkownicy, jest sprawdzenie dokręcenia elementów złącznych, sprawdzenie ciśnienia w kołach,
wymiana koła z oponą, wymiana błotników oraz montaż/demontaż akumulatora. W przypadku wszystkich innych czynności obsługowych, należy się
skontaktować z autoryzowanym serwisem Ninebot
Prosimy dostarczyć swojego PTR-a do swojego dealera lub autoryzowanego serwisu Ninebot na regularne serwisowanie i kontrolę bezpieczeństwa.
Zapewni to, że Twój PTR będzie działał najlepiej. Poniższa Tabela przedstawia pozycje i harmonogram obsługiwania.
OSTRZEŻENIE
Nie demontuj pojazdu. Takie postępowanie spowoduje utratę gwarancji i grozi porażeniem prądem. Tylko uprawnieni pracownicy Ninebot mogą
demontować wyroby Ninebot. Firma Ninebot nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia, usterki, straty w mieniu lub obrażenia ludzi,
spowodowane demontażem urządzenia przez niepowołane osoby. Orzeczenie o nieautoryzowanym demontażu opiera się na odpowiednich znakach,
umieszczonych w pojeździe.
UWAGA
Aby znaleźć autoryzowany serwis Ninebot, odwiedź stronę www.segway.com lub sprawdź na karcie gwarancyjnej.
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Tabela 9: Plan obsługiwania
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Pozycja

Co kwartał lub
2.000 km

Co rok lub
5.000 km

Co 2 lata lub
10.000 km

Co 3 lata lub
15.000 km

co pół roku lub
3.000 km

Czyszczenie powierzchni

•

•

•

•

•

Uszkodzona platforma

•

•

•

•

•

Luźne elementy złączne

•

•

•

•

•

Wymiana oleju skrzyni
biegów

•

•

•

•

•

Wymiana akumulatora
i kluczyka

•

•

•

•

•

Spr. trwałości użytkowej
akumulatora

•

•

•

•

•

Kalibracja czujnika
równowagi

•

•

•

•

•

Aktualizacja
oprogramowania
sprzętowego

•

•

•

•

•

Kontrola bieżnika opon

•

•

•

Uwagi

Pozycja
Kontrola świateł

Co kwartał lub
2.000 km

Co rok lub
5.000 km

•

Co 2 lata lub
10.000 km

Co 3 lata lub
15.000 km

•

co pół roku lub
3.000 km

Uwagi

•

Wymiana platformy

•

2 lata/10.000 km

Kontrola kolumny
kierownicy

•

2 lata/10.000 km

Kontrola wewnętrznych
połączeń elektrycznych

•

•

2 lata/10.000 km

Kontrola silnika

•

•

2 lata/10.000 km

Kontrola uszczelnień

•

•

Wymiana skrzyni
biegów i sprzęgła
Inne

•

•

3 lata/10.000 km
3 lata/10.000 km
Odpowiednio
do sugestii
techników serwisu
Ninebot
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Aplikacja Segway-Ninebot
•

Aplikacja Segway-Ninebot posiada następujące funkcje:
•
•
•
•
•
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Deska rozdzielcza w czasie rzeczywistym, w tym prędkość, przebieg, moc wyjściowa, temperatura urządzenia i przejechany dystans.
Diagnostyka ostrzeżeń i usterek: aplikacja Segway-Ninebot może pobierać dane z PTR-a i przesyłać je do serwisu, dzięki czemu technicy
serwisowi mogą szybko zdiagnozować problemy.
Zdalne sterowanie: użyj interfejsu zdalnego sterowania do sterowania PTR w trybie R/C. Patrz „Tryb zdalnego sterowania (R/C)”.
Dostosowania indywidualne: dostosuj parametry tuningu świateł, dźwięku i osiągów. Zapisz i udostępniaj innym.
Udostępnij w swojej sieci społecznościowej (Facebook, Twitter i inne): dane jazdy, dzienniki, ustawienia i indywidualnie dostosowane
parametry tuningu.

•

Instalowanie aplikacji Segway-Ninebot:
•
Dla urządzeń iOS (iPhone, iPad, iPod touch), odwiedź Apple App Store, aby pobrać najnowszą aplikację.
•
Dla urządzeń Android, odwiedź sklep Google Play, aby pobrać najnowszą aplikację Segway-Ninebot.

•

Ninebot okresowo wypuszcza materiały SDK i Communication API, a także wersje demonstracyjne innych firm. Jeśli jesteś twórcą lub programistą,
te materiały mogą pomóc Ci przekształcić swojego PTR-a w spersonalizowanego lub inteligentnego robota.

•

Aby być na bieżąco z najnowszymi akcesoriami, aktualizacjami oprogramowania i promocjami, odwiedź www.segway.com.

Załącznik - Charakterystyka
Tabela 10: charakterystyka
Parametr

PTR E

Uwagi

Wygląd

Anodowane srebro + biała porcelana + zieleń limonkowa

Jako opcja, zestaw barwny.

Główne materiały

Stop magnezu + stop aluminium + żywica LEXAN

-

Masa brutto

23,5 kg

-

Wymiary pojazdu

390 × 590 × 1100 -1400 mm

dł. x szer. x wys.

Masa bez drążka sterującego

22,0 kg

Nie obejmuje kierownicy ani ładowarki.

Wymiary bez drążka sterującego

390 × 590 × 400 mm

Nie obejmuje kierownicy ani ładowarki.

Zalecana wysokość kierowcy

Drążek sterujący jest dostępny w 3 wielkościach,
Duży: 1, 8-2,1 m, Standardowy: 1,5-1,9 m, Mały: 1,3-1,7 m

Drążek sterujący duży i mały należy kupić
oddzielnie.

Wielkość opakowania ramy głównej

620 × 444 × 470 mm

-

Wielkość opakowania drążka sterującego

1140 × 140 × 95 mm

-

Max. obciążenie użyteczne na płaskiej
powierzchni

100 kg

Na tę wartość może wpływać teren,
przyzwyczajenia kierowcy i naładowanie
akumulatora.

Moc max.

2,7 kW

Moc max. jest generowana nie dłużej niż
przez 10 s.

Prędkość max.

20 km/h

Prędkość max. zależy od aktualnego
poziomu naładowania akumulatora.

Typowy przebieg

>20 km

Dla kierowcy ważącego 75kg, jadącego po
płaskim terenie z prędkością 15 km/h.

Max. nachylenie terenu

20˚

Dla kierowcy ważącego 75kg z całkowicie
naładowanym akumulatorem po drodze
asfaltowej.
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Parametr

PTR E

Teren

Odpowiedni do betonu, asfaltu płasko ubitego szutru, płaskiego trawnika; nieodpowiedni do śliskich
nawierzchni, błota, piasku lub dróg nieutwardzonych.

Tryb ograniczenia prędkości

Domyślne ograniczenie prędkości: 5 km/h, w trybie
ograniczenia prędkości,
Ograniczenie prędkości można ustawiać z pilota lub
aplikacji Segway-Ninebot.

Zakres: 4–12 km/h

Napięcie / pojemność akumulatora

55,5 V / 620 Wh

Obliczone dla 1000 cykli.

Wielkość opony/obręczy

Opony własne 85/50-12
z kołem żywiczno-stalowym 12 × 2,75

Pilot/kluczyk

2 szt.

Dystans skuteczny: 5–10 m, w linii wzroku.

Czas ładowania akumulatora

1x ładowarka, 120 W
Ok. 4 godz. do pełnego naładowania

110 V / 220 V

Tryby pracy

Tryb gotowości, tryb wspomagania, tryb ograniczenia
prędkości, tryb równowagi (balansowania), tryb zdalnego
sterowania, tryb blokady.

-

Bluetooth

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego, zdalna deska
rozdzielcza i dostęp do ustawień (przez aplikację SegwayNinebot)

-

Zdalne
sterowanie

Wejście w tryb zdalnego sterowania z pilota lub aplikacji
Segway-Ninebot. Jazda z użyciem aplikacji Ninedroid.

-

Deska rozdzielcza

Czytelna w świetle słonecznym. Automatyczna regulacja
jasności.

-

Światła (ogólnie)

Tylna lampa stop, przednia listwa świetlna, kontrolki
platformy

-

Światła (specjalne)

Listwa świetlna drążka sterującego

-

Dostarczane wyposażenie

1x stojak na akcesoria 1x podpórka parkingowa

-

Połączenie
bezprzewodowe
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Uwagi

-

Atesty
Deklaracja zgodności Unii Europejskiej
Informacje o recyklingu akumulatorów na terenie Unii Europejskiej

Segway miniLITE (model N4M160)
FCC ID: 2ALS8-NA2468
IC: 22636-NA2468

Akumulatory lub opakowania akumulatorów są oznakowane zgodnie z dyrektywą europejską 2006/66/WE dotyczącą baterii i akumulatorów oraz
zużytych baterii i akumulatorów. Dyrektywa określa ramy zwrotu i recyklingu zużytych baterii i akumulatorów w całej Unii Europejskiej. Etykieta ta
jest stosowana do różnych baterii, aby wskazać, że bateria nie powinna być wyrzucana, a odzyskiwana po zakończeniu okresu użytkowania, zgodnie
z niniejszą dyrektywą. Zgodnie z dyrektywą europejską 2006/66/WE baterie i akumulatory są oznakowane, aby wskazać, że należy je zbierać osobno
i poddawać recyklingowi pod koniec okresu ich użytkowania. Etykieta na akumulatorze może również zawierać symbol chemiczny danego metalu
w akumulatorze (Pb dla ołowiu, Hg dla rtęci i Cd dla kadmu). Użytkownicy baterii i akumulatorów nie powinni wyrzucać baterii i akumulatorów w
postaci nieposortowanych odpadów komunalnych, ale wykorzystywać dostępne dla klientów ramy odbioru dla zwrotu, recyklingu i przetwarzania
baterii i akumulatorów. Udział klientów ma znaczenie w zakresie zwrotu, recyklingu i przetwarzania baterii i akumulatorów. Udział klientów ma istotny
wpływ na zminimalizowanie potencjalnego wpływu baterii i akumulatorów na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną obecność substancji
niebezpiecznych.
Dyrektywa w sprawie ograniczenia substancji niebezpiecznych (RoHS)
Wyroby firmy Ninebot sprzedawane w Unii Europejskiej od dnia 3 stycznia 2013 r. spełniają wymogi dyrektywy 2011/65/UE w sprawie ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym („RoHS w wersji przekształconej” lub „RoHS 2”).
Dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych
Adres kontaktowy Unii Europejskiej:
Segway Europe B.V.
Adres kontaktowy UE tylko dla tematów regulacyjnych: Hogehilweg 8, 1101CC, Amsterdam, Holandia
Niniejszym Ninebot (Tianjin) Tech Co., Ltd oświadcza, że urządzenia bezprzewodowe wymienione w tym rozdziale są zgodne z zasadniczymi wymogami
i innymi, odpowiednimi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem
internetowym: http://pl-pl.segway.com/support-warranty-rules-regulations.
.
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Kontakt
Ninebot Americas:
Segway Inc.

Autoryzowany dystrybutor
Segway-Ninebot w Polsce

14 Technology Drive, Bedford, NH 03110, USA
Tel.: 1-603-222-6000
Faks: 1-603-222-6001

DLF Sp. Z o.o.
ul. Sportowa 8c
81-300 Gdynia, Polska
tel.: +48 58 781 43 63
fax: +48 58 781 43 65
e-mail: kontakt@dlf.pl
www.dlf.pl

Bezpłatna infolinia: 1-866-473-4929
E-mail Sales: customeroperations@segway.com
E-mail serwisu: technicalsupport@segway.com
Internet: www.ninebotamericas.com
Ninebot Worldwide:
Ninebot
1F, A1 Bldg. Zhongguancun Dongsheng Technology Park
(Northern Territory), 66 Xixiaokou Rd.,
Haidian Dist., Beijing, Chiny
Tel.: +86-010-84828002
Faks: +86-010-84828002-800
E-mail (zapytania ofertowe): sales@ninebot.com
E-mail (serwis globalny): service@ninebot.com
Skype (serwis globalny): service@ninebot.com
Internet: www.ninebot.com

Przed kontaktem z Segway przygotuj numer seryjny swojego Segway.
Numer seryjny znajduje się na spodniej stronie pojazdu.
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