User Manual
Original Instructions

Instrukcja obsługi

UWAGA
Musisz posiadać smartfon z systemem Android (wersja 4.3 lub nowsza) lub z systemem iOS (wersja 7.0 lub nowsza),
a następnie pobrać aplikację „Ninebot”, aby uruchomić urządzenie. Aplikacja przeprowadzi Cię przez samouczek
dotyczący nowego użytkownika „New Rider Tutorial”. Dla Twojego bezpieczeństwa pojazd przed aktywacją będzie miał
ustawioną maksymalną prędkość nieprzekraczającą 4 km/h. Po aktywacji i przed ukończeniem samouczka „New Rider
Tutorial” maksymalna prędkość będzie ograniczona do 7 km/h. Przez pierwszy kilometr po ukończeniu samouczka „New
Rider Tutorial”, maksymalna prędkość będzie ograniczona do 12 km/h, po czym będzie można wyłączyć ogranicznik
prędkości za pośrednictwem aplikacji i osiągać maksymalną prędkość 24 km/h.
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Witamy!
Dziękujemy za wybranie Ninebot One™ S2 firmy Segway (zwany dalej One S2). Twój One S2 to przenośny, inteligentny,
elektryczny pojazd samobalansujący pełniący funkcję urządzenia rekreacyjnego.
Ciesz się jazdą!
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1. Zawartość opakowania
Korpus pojazdu

Materiały użytkownika
INSTRUKCJA
OBSŁUGI

GWARANCJA

Akcesoria:
Ładowarka, przewód zasilający

Przedłużacz trzpienia zaworu

Po rozpakowaniu pojazdu sprawdź, czy powyższe elementy znajdują się w opakowaniu. Jeśli brakuje jakichkolwiek
komponentów, skontaktuj się z Twoim lokalnym dealerem lub sprzedawcą.
Zachowaj pudełko oraz materiały zabezpieczające elementy w opakowaniu na wypadek konieczności wysłania One S2
w przyszłości.
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2. Schemat urządzenia
Przód
Uchwyt

Przycisk zasilania

Pierścień świetlny
Pokrywa akumulatora

Pedały

Port ładowania

Koło
Tył

3. Tryb przenoszenia (Carry Mode)
Tryb przenoszenia zapobiega obracaniu się koła podczas podnoszenia
pojazdu za uchwyt, gdy jest on włączony. Dzięki trybowi przenoszenia
możesz zejść z pojazdu, przenieść go przez przeszkody lub obejść je,
a następnie postawić go i kontynuować jazdę - wszystko bez konieczności
wyłączania pojazdu.
Możesz włączyć/wyłączyć tryb przenoszenia w aplikacji.

OSTRZEŻENIE

Nie podnoś pojazdu za uchwyt, gdy pojazd jest włączony a tryb
przenoszenia został wyłączony. W ten sposób podnosząc pojazd, koło
będzie się dalej obracać, co może spowodować obrażenia ciała lub
uszkodzenie pojazdu.
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4. Ładowanie

1. Znajdź port
ładowania

Wyłącz pojazd przed ładowaniem.

OSTRZEŻENIE

Nie podłączaj ładowarki, jeśli port ładowania lub
kabel ładowania jest mokry.

2. Otwórz zaślepkę
portu ładowania

Podczas ładowania naciśnij przycisk zasilania,
aby włączyć wizualne wyświetlanie poziomu
naładowania.
Pojazd jest w pełni naładowany, gdy dioda LED na
ładowarce zmieni kolor z czerwonego (ładowanie)
na zielony (ładowanie podtrzymujące).

3. Podłącz ładowarkę
do urządzenia

5. Poziom naładowania akumulatora

Wysoki
50%-100%
Zielony

Średni
20%-50%
Żółty

Niska
0%-20%
Czerwony

Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora pojawia się, gdy pojazd jest nieruchomy.
Każda para świateł reprezentuje 14% żywotności akumulatora. Gdy akumulator jest na skraju rozładowania, lampki
migają na czerwono.
Użyj aplikacji, aby odczytać pozostałą moc naładowania i szacowany pozostały zasięg, jaki można przejechać na
obecnym naładowaniu.
Wraz ze spadkiem poziomu mocy pojazd będzie stopniowo zmniejszał maksymalną prędkość.
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6. OSTRZEŻENIE
Przed rozpoczęciem jazdy na swoim One S2 należy przeczytać i zrozumieć instrukcje dotyczące ostrzeżeń
i bezpieczeństwa użytkownika zawarte w niniejszej instrukcji.
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Przejeżdżając przez małe nierówności lub nierówny teren,
utrzymuj umiarkowaną prędkość - 3–10 km/h - i trzymaj
kolana zgięte. Nie jeźdź zbyt wolno lub zbyt szybko;
w przeciwnym razie możesz stracić kontrolę i upaść.

Uważaj na głowę podczas
przejeżdżania przez drzwi.

Unikaj zbocza o nachyleniu większym niż 15° ponieważ
możesz stracić przyczepność.

Nie przyspieszaj ani nie zwalniaj
gwałtownie.

Nie jeźdź po drogach
publicznych, autostradach
i ulicach.

Nie przyspieszaj, gdy pojazd odchyla się
do tyłu lub emituje alarm. Nie próbuj
manipulować przy ograniczniku
prędkości.

Nie przejeżdżaj przez kałuże
lub inne zbiorniki wodne. Nie
zamocz urządzenia.

One S2 jest przeznaczony tylko dla
jednego użytkownika. Nie jeździć w dwie
osoby ani nie przewozić pasażerów.
Nie przewozić dzieci.
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OSTRZEŻENIE (CD.)

Nie należy przejeżdżać przez dziury, krawężniki,
schody, stopnie lub inne przeszkody.

Nie próbuj żadnych wyczynów
kaskaderskich. Zawsze trzymaj
obie stopy na pedałach.
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Nie kołysz się w przód i w tył
ani nie balansuj gwałtownie na
urządzeniu.

Przez cały czas utrzymuj kontakt
z podłożem. Nie skacz lub nie
próbuj żadnych wyczynów
kaskaderskich.

Nie jeździć na powierzchniach
o ograniczonej przyczepności.

7. Pierwsze użycie
Dla własnego bezpieczeństwa nowy pojazd nie jest aktywowany w momencie
zakupu, a prędkość i czułość są ustawiane na niskim poziomie. Należy
zainstalować aplikację i postępować zgodnie z instrukcjami, aby aktywować
pojazd przed użyciem.
Musisz mieć smartfon z systemem Android (wersja 4.3 lub nowsza) lub z systemem iOS
(wersja 7.0 lub nowsza), a następnie przejść do Apple App Store (iOS) lub Google Play Store
(Android) i wyszukać „Ninebot by Segway”, w celu pobrania i zainstalowania Aplikacji. Aplikacja
przeprowadzi Cię przez samouczek dotyczący nowego użytkownika „New Rider Tutorial”.

<< Skanuj, aby pobrać aplikację.

1. Zainstaluj aplikację i zarejestruj/zaloguj się.
2. Trzymaj pojazd pionowo i włącz go.
Wyłącz i włącz go ponownie, aby zapoznać
się z kontrolkami.
3. Kliknij „Wyszukaj urządzenie”, aby połączyć
się z pojazdem. Pojazd wyemituje sygnał
dźwiękowy, aby potwierdzić połączenie
zakończone sukcesem.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji.
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8. Nauka jazdy
Po aktywacji aplikacja przeprowadzi Cię przez samouczek nowego
użytkownika „New Rider Tutorial”.
Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji oraz w tej instrukcji.
Dla Twojego bezpieczeństwa pojazd przed aktywacją ma ograniczoną
maksymalną prędkość do 4 km/h. Po aktywacji i przed ukończeniem
samouczka nowego użytkownika „New Rider Tutorial”, maksymalna prędkość
będzie ograniczona do 7 km/h. Przez pierwszy kilometr po ukończeniu
samouczka „New Rider Tutorial”, maksymalna prędkość będzie ograniczona
do 12 km/h, po czym będzie można wyłączyć ogranicznik prędkości za
pośrednictwem aplikacji.
Noś kask i inne wyposażenie
ochronne posiadające certyfikat,
aby zminimalizować wszelkie
możliwe obrażenia.

Nauka profesjonalnej jazdy może zająć wiele godzin. Ćwicz każdy krok przez
15 minut każdego dnia, dopóki nie poczujesz się komfortowo wykonując
dany manewr. Następnie przejdź do następnego kroku i powtórz proces.

1. Przyzwyczaj się do sposobu działania
pojazdu:
Połóż stopę na jeden pedał, a następnie
przesuwaj nogę tam i z powrotem, aby
wyczuć możliwości kontroli nad pojazdem.
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2. Z pomocą drugiej osoby postaw jedną nogę
na pedale i stopniowo przesuwaj środek ciężkości
Twojego ciała na pojazd.

3. Z pomocą drugiej osoby umieść jeden
stopę na pedale, podnieś drugą stopę przez
1-2 sekundy
i przejedź do przodu.

4. Połóż jedną stopę na pedale, odepchnij się
drugą stopą i przejedź do przodu.

5. Umieść obie stopy na pedałach i ćwiczyć
jazdę do przodu i do tyłu, kontrolując środek
ciężkości swojego ciała.

6. Skręć naciskając mocniej na jeden wybrany
pedał, poprzez przeniesienie delikatnie ciężaru na
tą stronę.
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9. Bezpieczeństwo użytkownika
•

•

•

•

•

•
•
•

14

Urządzenie jest pojazdem rekreacyjnym, który różni się od pojazdów silnikowych poruszających się po
drogach. W celu opanowania umiejętności jazdy należy dużo ćwiczyć. Ani Ninebot Inc., ani Segway Inc. nie
są odpowiedzialne za jakiekolwiek obrażenia lub szkody spowodowane brakiem doświadczenia użytkownika
lub nieprzestrzeganiem instrukcji znajdujących się w tym dokumencie.

Należy przyjąć do wiadomości, że postępując zgodnie ze wszystkimi instrukcjami i ostrzeżeniami zawartymi
w niniejszym dokumencie, można zmniejszyć, ale nie można wyeliminować wszystkich zagrożeń. Należy
pamiętać, że jeżdżąc pojazdem ryzykuje się obrażenia lub śmierć z powodu utraty kontroli, kolizji
i upadku. Włączając się do ruchu w strefach publicznych należy zawsze przestrzegać lokalnych przepisów
i postanowień. Podobnie jak w przypadku innych pojazdów, szybsze prędkości wymagają dłuższej odległości
hamowania. Nagłe hamowanie na gładkich powierzchniach może prowadzić do poślizgu koła, utraty
równowagi lub upadku. Należy jeździć ostrożnie i zawsze zachowywać bezpieczną odległość od innych ludzi
lub poruszających się pojazdów. Należy zachowywać czujność i zwalniać podczas wjeżdżania na nieznane
obszary.

Piesi mają zawsze prawo pierwszeństwa. W miarę możliwości należy wyprzedzać lewą stroną. W przypadku
zbliżania się do pieszego od przodu, należy zwolnić i pozostać po prawej stronie. Należy unikać zaskakiwania
pieszych. W przypadku zbliżania się do pieszego od tyłu, informuj o tym i zwalniaj podczas mijania do
prędkości chodzenia.
W miejscach, w których nie obowiązują przepisy i regulacje dotyczące samobalansujących pojazdów
elektrycznych, należy przestrzegać wytycznych dotyczących bezpieczeństwa opisanych w niniejszej instrukcji.
Ani Ninebot Inc., ani Segway Inc. nie są odpowiedzialne za żadne uszkodzenie mienia, obrażenia ciała /
śmierć, wypadki lub spory prawne spowodowane naruszeniem instrukcji bezpieczeństwa.

Nie należy pozwalać, aby ktokolwiek inny poza włascicielem samodzielnie jeździł pojazdem, chyba, że ta
osoba dokładnie przeczytała tę instrukcję, obejrzała film o bezpieczeństwie i przeszła samouczek „New Rider
Tutorial” na aplikacji Ninebot by Segway. Jesteś odpowiedzialny za bezpieczeństwo nowych użytkowników.
Należy uczestniczyć w procesie uczenia się nowych użytkowników, dopóki nie będą czuli się komfortowo
podczas samodzielnej jazdy pojazdem. Należy upewnić się, że każdy nowy użytkownik nosi kask i inne
atestowane wyposażenie ochronne.
Przed każdą jazdą należy sprawdzić luźne elementy mocujące, uszkodzone elementy i niskie ciśnienie
w oponie. Jeśli pojazd emituje nienormalne dźwięki lub sygnalizuje alarm, należy natychmiast przerwać
jazdę. Należy skontaktować się ze swoim sprzedawcą/dystrybutorem w kwestii serwisu.
Podczas jazdy należy zawsze zakładać kask. Należy używać atestowanego, dopasowanego kasku
rowerowego lub deskorolkowego, z paskiem pod brodą, zapewniającego ochronę tyłu głowy.

Należy zachować czujność! Należy zwracać uwagę zarówno na to co przed tobą w oddali, jak i blisko przed
pojazdem - twoje oczy są najlepszym narzędziem w bezpiecznym omijaniu przeszkód i trudnych powierzchni
(w tym między innymi mokrej ziemi, luźnego piasku, luźnego żwiru i lodu).

•
•
•

•

•
•
•
•

Nie należy odbywać swojej pierwszej jazdy na obszarze, na którym można napotkać dzieci, pieszych,
zwierzęta, pojazdy, rowery lub inne przeszkody i potencjalne zagrożenia.
Należy zachować ostrożność podczas jazdy w nowych miejscach.

Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, należy przeczytać i przestrzegać wszystkich uwag oznaczonych „UWAGA”
i „OSTRZEŻENIE” w niniejszym dokumencie. Nie należy jeździć z niebezpieczną prędkością. Pod żadnym
pozorem nie należy jeździć po drogach, po których poruszają się pojazdy silnikowe. Należy zawsze
przestrzegać poniższych instrukcji bezpieczeństwa:
A. Następujące osoby NIE POWINNY jeździć pojazdem Ninebot:
i. Każdy, kto ma mniej niż 16 lat lub powyżej 50 lat. Użytkownicy w wieku 16-18 lat powinni jeździć
pod nadzorem dorosłych.
ii. Każdy, kto jest pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
iii. Każdy, kto cierpi na chorobę, która powoduje, że pod wpływem wyczerpującej aktywności fizycznej
narażony jest na niebezpieczeństwo.
iv. Każdy, kto ma problemy z równowagą lub z umiejętnościami motorycznymi, które mogłyby
zakłócać ich zdolność do utrzymania równowagi.
B.
Należy przestrzegać lokalnych przepisów i postanowień podczas jazdy tym produktem. Nie należy
jeździć tam, gdzie zabraniają tego lokalne przepisy.
C.
Aby bezpiecznie jeździć, trzeba być w stanie wyraźnie zobaczyć, co jest przed Tobą, a Ty musisz być
wyraźnie widoczna(y) dla innych.
D.
Nie należy jeździć po śniegu, w deszczu ani na drogach, które są mokre, błotniste, oblodzone lub
z jakiegokolwiek innego powodu śliskie. Nie należy przejeżdżać przez przeszkody (piasek, luźny żwir lub
patyki). Może to spowodować utratę równowagi lub przyczepności i może spowodować upadek.
E.
Nie należy nagle przyspieszać lub zwalniać. Nie należy przyspieszać, gdy pojazd odchyla się do tyłu
lub wydaje dźwięki alarmowe. Nie próbuj manipulować przy ograniczniku prędkości.
F.
Chociaż aplikacja Ninebot jest przydatna, nie pozwól aplikacji rozpraszać cię podczas jazdy. Zawsze
zwracaj uwagę na swoje otoczenie.
Nigdy nie należy uruchamiać ponownie i jeździć pojazdem po tym, jak wskazał stan wyczerpania
akumulatora lub wyłączył się z powodu niskiego poziomu naładowania akumulatora. Twój pojazd może
nie mieć wystarczającej mocy, aby utrzymać równowagę, zwłaszcza jeśli wystąpi zapotrzebowanie na dużą
ilość mocy. Po ponownym uruchomieniu i kontynuowaniu jazdy ryzykujesz upadek. Dodatkowo grozi to
uszkodzeniem akumulatora, co spowoduje skrócenie jego żywotności i pojemności.
Nie należy podłączać przewodu zasilającego, jeśli port ładowania jest mokry.

Podczas ładowania należy używać listwy przeciwprzepięciowej, aby zabezpieczyć pojazd przed
uszkodzeniem z powodu przepięcia i skoków napięcia. Należy używać wyłącznie ładowarki Ninebot by
Segway dostarczonej w zestawie. Nie należy używać ładowarki z jakiegokolwiek innego produktu.

Przed wykonaniem jakiejkolwiek konserwacji należy zawsze wyłączyć pojazd i odłączyć przewód zasilający.

Należy używać wyłącznie części i akcesoriów zatwierdzonych przez Ninebot by Segway. Nie należy
modyfikować swojego pojazdu. Modyfikacje pojazdu mogą zakłócać jego działanie, co może spowodować
poważne obrażenia ciała i/lub uszkodzenia pojazdu oraz może unieważnić Gwarancję.
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10. Dodatkowe funkcje
Tryb blokady (Lock Mode)

Naciśnij ikonę blokady w aplikacji Ninebot, aby włączyć tryb blokady, gdy urządzenie One S2 jest włączone. Jeśli
ktokolwiek spróbuje przenieść Twój One S2, włączy się alarm.

Tryb ograniczenia prędkości (Speed Limit Mode)

Użyj aplikacji Ninebot, aby włączyć tryb ograniczenia prędkości. Po włączeniu, maksymalna prędkość jest ustawiona na
poziom skonfigurowany przez użytkownika. Domyślne ograniczenie prędkości wynosi 7 km/h.

Wzór Oświetlenia

Możesz użyć aplikacji Ninebot, aby zmienić wzór i kolory świateł po bokach swojego One S2.

11. Konserwacja
Czyszczenie
OSTRZEŻENIE

Przed czyszczeniem należy upewnić się, że One S2 jest WYŁĄCZONY, kabel ładowania jest odłączony, a silikonowa
nasadka na porcie ładowania jest szczelnie zamknięta; w przeciwnym razie możesz narazić się na porażenie prądem lub
uszkodzić podzespoły elektroniczne. Nie należy czyścić One S2 za pomocą myjki ciśnieniowej lub strumieniem wody pod
ciśnieniem.
Wytrzyj urządzenie One S2 do czysta miękką, wilgotną szmatką. W przypadku uporczywych plam należy użyć szczoteczki
i pasty do zębów. Zadrapania na częściach plastikowych można polerować za pomocą drobnego papieru ściernego.

UWAGA

Nie należy myć One S2 alkoholem, benzyną, acetonem ani innymi żrącymi / lotnymi rozpuszczalnikami. Substancje te
mogą uszkodzić wygląd i wewnętrzną strukturę urządzenia One S2.
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Przechowywanie

Pojazd należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Nie należy trzymać go na zewnątrz przez dłuższy czas.
Narażenie na nadmierne nasłonecznienie lub skrajne temperatury (zarówno gorące, jak i zimne) może mieć wpływ na
wygląd pojazdu, żywotność akumulatora i opony.

Ciśnienie w oponach

Napompować oponę do 35 psi.

Konserwacja akumulatora
OSTRZEŻENIE

Ryzyko wystąpienia pożaru. Brak części do serwisowania przez użytkownika. Nie należy próbować rozkręcać samego
akumulatora.
Nie pozwól, aby akumulator znajdował się w temperaturach niższych niż -20°C lub wyższych niż 50°C, np. w
samochodzie. Nie wystawiaj akumulatora na działanie ognia. Nie wyrzucaj ani nie niszcz akumulatora. Więcej informacji
w tej kwestii można znaleźć na etykiecie samego akumulatora. Zapoznaj się z lokalnymi przepisami i regulacjami
dotyczącymi recyklingu i/lub utylizacji akumulatora.
Aby przedłużyć żywotność akumulatora, należy ładować go często i unikać całkowitego rozładowania. Zasięg (odległość
do przejechania) i wydajność akumulatora są najlepsze przy temperaturze 25°C, podczas gdy w temperaturach poniżej
0°C zasięg i wydajność są zmniejszone. Zazwyczaj przy -20°C zasięg może być o połowę mniejszy niż zasięg tego
samego akumulatora w temperaturze pokojowej. Zasięg akumulatora powróci do normy, gdy temperatura wzrośnie.
Więcej szczegółów w tej kwestii można znaleźć w aplikacji.

UWAGA
W pełni naładowany Ninebot One S2 może pozostać w trybie gotowości przez około 120 do 180 dni. Całkowite
rozładowanie akumulatora może spowodować jego trwałe uszkodzenie. Elektronika wewnątrz akumulatora rejestruje
stan jego naładowania i rozładowania; uszkodzenie spowodowane nadmiernym rozładowaniem lub niedostatecznym
rozładowaniem nie będzie objęte ograniczoną gwarancją.
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12. Wyjmowanie akumulatora
OSTRZEŻENIE
Wyjmowanie akumulatora może być niebezpieczne. Ryzykujesz obrażeniami ciała spowodowanymi porażeniem prądem.
Jeśli nie potrafisz samodzielnie wyjąć akumulatora, skontaktuj się ze sprzedawcą/dystrybutorem lub napisz do nas maila.
Standardowy Ninebot One S2 (o pojemności 310 Wh) ma dwa akumulatory, po jednym z każdej strony. Usunięcie
jednego akumulatora zmniejsza moc, zasięg i wagę Ninebot One S2. Dla Twojego bezpieczeństwa prędkość jest
ograniczona, gdy zainstalowany jest tylko jeden akumulator. Prosimy jeździć ostrożnie.

Przycisk zasilania

Komora akumulatora
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Komora akumulatora

Zainstaluj w odwrotnej kolejności do wyjmowania.
1. Zdejmij gumową zatyczkę

Wyłącz pojazd i odłącz ładowarkę.
Następnie zdejmij gumową
zatyczkę znajdującą się z boku
pojazdu.

4. Wykręć śruby

Użyj śrubokręta krzyżakowego
do odkręcenia czterech śrub
akumulatora, jak pokazano na
rysunku.

2. Otwórz pokrywę akumulatora

Użyj śrubokręta krzyżakowego,
aby usunąć dwie śruby. Następnie
mocno pociągnij ręką aby podnieść
i zdjąć pokrywę akumulatora.

5. Zainstaluj pokrywę
akumulatora

Naciśnij mocno na krawędziach
pokrywy akumulatora, aby ją
zatrzasnąć. Zacznij od góry kierując
się w dół. Należy uważać aby
nie przytrzasnąć jakichkolwiek
przewodów.

3. Odłącz przewody

Najpierw odłącz czarny przewód (A),
następnie odłącz żółty przewód (B).
Pociągnij mocno za złącze. Nie
ciągnij za sam przewód bo możesz
go uszkodzić.
6. Zainstaluj śruby i wtyczkę

Użyj śrubokręta krzyżakowego aby
wkręcić śruby pokrywy akumulatora,
a następnie wcisnąć gumową
zatyczkę na swoje miejsce.
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13. Specyfikacja
Poz.

Parametry One S2

Wymiary

Rozmiar pojazdu

448 x 419 x 189 mm

Waga

Max. ładunek

120 kg

Waga netto

11,4 kg

Wymagania dot.
użytkownika

Zalecany wiek

16–50 lat

Wymagana wysokość

120–200 cm

Parametry urządzenia

Prędkość max.

24 km/h

Typowy zasięg [1]

~30 km

Max. nachylenie terenu

~15°

Tryb początkujący

Tryb dla początkujących jest automatycznie wyłączany po jednym kilometrze jazdy. Włącz
tryb dla początkujących w dowolnym momencie za pośrednictwem aplikacji.

Teren możliwy do przejechania

Bruk, ubita ziemia, zbocza <15 °, przeszkody <3 cm, szczeliny <3 cm.

Temperatura robocza

-10–40°C

Temperatura przechowywania

-20–50°C

Klasa ochrony (IP)

IPX4

Typ

Akumulator litowo-jonowy

Napięcie nominalne

54,3 VDC

Maks. napięcie ładowania

63 VDC

Temperatura ładowania

0–40°C

Pojemność nominalna

310 Wh

System zarządzania
akumulatorem

Ochrona przed przepięciem, zbyt niskim napięciem, zwarciem i przed przegrzaniem. Opcja
Auto-sleep (Auto uśpienie) i Auto-wake (Auto wybudzenie).

Moc nominalna

500 W

Max. moc

1000 W

Wyświetlacz

Oświetlenie

Pierścieniowy panel wyświetlacza po obu stronach z niezależnymi diodami RGB 14x2,
wyświetlaczem poziomu naładowania akumulatora i dostosowanymi wzorami oświetlenia.

Ładowarka

Numer modelu

HT-A10-120W

Producent

Chingmi (Beijing) Technology Co., Ltd.

Dostawca

Chingmi (Beijing) Technology Co., Ltd.

Moc nominalna

120 W

Napięcie wejściowe

100–240 VAC @ 50–60 Hz

Napięcie wyjściowe

Około 63

Prąd wyjściowy

Około 1,9 A

Temperatura ładowania

0–40°C

Czas ładowania

3 godziny

Zgodność

CCC, CB, CE, FCC, UL, PSE, KC, SAA

Akumulator

Silniki
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[1] Typowy zasięg: testowany podczas jazdy z pełną mocą, przy obciążeniu 70 kg, przy 25°C i średniej prędkości 15 km/h na poziomej nawierzchni. Zasięg
zależy od ładunku, środowiska, temperatury, warunków drogowych i innych zmiennych.

14. Znak towarowy i oświadczenie prawne
Ninebot, ninebot one, ninebot pisany znakami chińskimi są znakami towarowymi Ninebot; Segway, ninebot by segway
są znakami towarowymi Segway. Żaden użytkownik nie może zmienić znaku towarowego, o ile Ninebot lub Segway
wyraźnie na to nie zezwolą. Zakazane zmiany obejmują, bez ograniczeń, zmiany koloru, proporcji lub projektu, lub
usunięcie jakichkolwiek słów, symboli graficznych lub znaków towarowych. Żadna część znaku towarowego nie może
w jakiejkolwiek formie, oddzielnie lub w połączeniu z innymi znakami, nazwami lub produktami, lub za pomocą
jakichkolwiek elektronicznych, mechanicznych, fotokopii, nagrań lub jakichkolwiek innych środków być wykorzystywana,
reprodukowana lub nadawana lub transmitowana bez uprzedniej pisemnej zgody Ninebot.
iPhone i iOS, firmy Apple Inc.; Android, firmy Google Inc. Odpowiedni właściciele zastrzegają sobie prawa do swoich
znaków towarowych, o których mowa w tym podręczniku. Pojazd jest objęty patentami amerykańskimi i zagranicznymi.
Aby uzyskać informacje na temat patentów, odwiedź stronę http://www.segway.com. Żaden podmiot lub osoba fizyczna
nie może wykorzystać patentu bez zezwolenia Ninebot.
Niniejsza instrukcja została przygotowana przez firmę Ninebot, która zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie.
Bez uprzedniej pisemnej zgody Ninebot, jakiekolwiek powielanie, modyfikowanie, przechowywanie w systemie
wyszukiwania lub retransmisji, lub sprzedaż powiązana z innymi produktami w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek
sposób, w odniesieniu do jakiejkolwiek części powyższych produktów, usług, informacji i materiałów, elektronicznie,
mechanicznie lub inaczej, jest nielegalna i surowo zabroniona. Wszelkie naruszenia naszej własności intelektualnej
nie będą tolerowane przez Ninebot i Ninebot może ubiegać się o nakaz, rekompensatę i odszkodowanie dostępne
w ramach Prawa Znaków Towarowych, Prawa Patentowego, Prawa Autorskiego i innych odpowiednich przepisów.
Próbowaliśmy dołączyć opisy i instrukcje dotyczące wszystkich funkcji pojazdu w momencie drukowania. Proszę mieć
jednak na względzie, że Twój pojazd może się nieznacznie różnić od pokazanego w tym dokumencie. Należy pamiętać,
że istnieje wiele modeli Ninebot by Segway o różnych funkcjach, a niektóre funkcje wymienione w niniejszym
dokumencie mogą nie mieć zastosowania do Twojego urządzenia. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany projektu
i funkcjonalności produktu i dokumentacji bez uprzedniego powiadomienia.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie Ninebot 2016.
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15. Kontakt
Wszystkie produkty są dostarczane z bezpłatną standardową gwarancją, która może się różnić
w zależności od regionu, produktu oraz daty Twojego zakupu. Pamiętaj, żeby zachować rachunek, aby można było
określić miejsce i datę zakupu. Wszystkie przepisy posprzedażne muszą być przestrzegane zgodnie z lokalnymi
przepisami / regulacjami. Aktualne standardowe warunki gwarancji, certyfikaty, kontakty lokalnych centrów serwisowych
można znaleźć na naszej stronie internetowej www.segway.com. Jeśli masz jakieś pytania, abyśmy mogli udzielić szybkiej
i dokładnej odpowiedzi, przed skontaktowaniem się z lokalnym centrum obsługi posprzedażowej przygotuj numer
seryjny swojego urządzenia (który można znaleźć na opakowaniu i produkcie w formacie np. „A1BCD2345E0000”) i
potwierdzenie zakupu. Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy w kwestii roszczeń gwarancyjnych, skontaktuj się z nami
1. Lokalny dealer lub sprzedawca detaliczny
W kwestii Twojego urządzenia skontaktuj się z lokalnym dealerem lub sprzedawcą, posiadając przy sobie dowód
dostawy, potwierdzenie odbioru lub potwierdzenie zamówienia.
Lokalnych dystrybutorów można wyszukać na stronie www.segway.com.
1. EMEA: Segway Europe BV.
Hogehilweg 8, 1101 CC Amsterdam, Holandia
E-mail : service@segway.eu.com
2. APAC: Ninebot Inc.
1F A1 BLDG., ZGC DongSheng Science Park (Terytorium Północne), 66 Xixiaokou Rd. Haidian Disct. Pekin, Chiny
Tel : + 86-10-84828002 (Konsultacja) 400-607-0001 (Obsługa posprzedażna)
E-mail : sales@ninebot.com (Konsultacja) service@ninebot.com (Obsługa posprzedażna)

OSTRZEŻENIE

Warunki gwarancji na produktu oparte są na podstawie lokalnych przepisów i regulacji.
Gwarancja rozpoczyna się od daty zakupu. Należy posiadać ważny dowód zakupu (np. faktura) i opieczętowaną kartę
gwarancyjną.
Urządzenie z wymogiem aktywacji musi być prawidłowo aktywowane zanim wystąpi roszczenie gwarancyjne.
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W przypadku problemów związanych z jazdą, obsługą i bezpieczeństwem lub błędami/usterkami w swoim pojeździe
prosimy o kontakt.
Americas:
Segway Inc.
14 Technology Drive, Bedford, NH 03110, USA
Tel : 1-603-222-6000
Fax: 1-603-222-6001
Toll Free: 1-866-473-4929
E-mail Sales: customeroperation@segway.com
E-mail Service: technicalsupport@segway.com
Website: www.segway.com
Europe, Middle East and Africa:
Segway Europe B.V.
Hogehilweg 8, 1101CC, Amsterdam, The Netherlands
Email service: service@segway.eu.com
Website: www.segway.com

Autoryzowany dystrybutor
Segway-Ninebot w Polsce

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
Przed kontaktem z Segway przygotuj numer seryjny swojego pojazdu Segway.
Numer seryjny pojazdu znajduje się na płozie, na spodniej stronie lub w aplikacji,
w opcjach „Więcej ustawień -> Informacje podstawowe” (More Settings -> Basic Information).
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Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji w One S2,
wydawania aktualizacji oprogramowania sprzętowego i aktualizowania
tej instrukcji w dowolnym momencie. Odwiedź stronę www.segway.com,
aby pobrać najnowsze materiały przeznaczone dla użytkownika oraz aby
obejrzeć film dotyczący bezpieczeństwa. Aby przejść do samouczka New
Rider Tutorial należy zainstalować aplikację Ninebot, aktywować One S2
i uzyskać najnowsze aktualizacje i instrukcje bezpieczeństwa.
www.segway.com
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