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Predná časť Zadná časť

Vždy nastupujte / zostupujte zo zadnej časti MiniPLUS. Inak riskujete pád alebo náraz, 
kvôli otočeným smerom zatáčanie.

VAROVANIE!
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Obsah Ďakujeme za zakúpenie Xiaomi Ninebot miniPlus
Ďakujeme za zakúpenie Xiaomi Ninebot miniPlus (ďalej len miniPLUS). miniPLUS je výkonné, 
diaľkovo riadené, elektrické zariadenia, ale aj osobné dopravný prostriedok pre rekreačné účely.

Užite si jazdu!
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1. Bezpečná jazda
1.  MiniPLUS je rekreačný produkt. Než zvládnete jazdecké zručnosti, musíte cvičiť. Ani 
spoločnosť Ninebot Inc. ani spoločnosť Segway Inc. nezodpovedajú za zranenia alebo škody 
spôsobené neskúsenosti jazdca alebo nedodržaním pokynov uvedených v tomto dokumente.

2.  Uvedomte si prosím, že riziko môžete znížiť dodržiavaním všetkých pokynov a varovania v tejto 
príručke, ale nemôžete vylúčiť všetky riziká. Nezabudnite, že pri jazde miniPLUS riskujete zranenie 
alebo smrť v dôsledku straty kontroly, kolízií a pádov. Pri vstupe do verejných priestorov vždy 
dodržiavajte miestne zákony a predpisy. Rovnako ako u iných vozidiel vyžadujú vyššie rýchlosti 
dlhšiu brzdnú dráhu. Náhle brzdenie na hladkom povrchu by mohlo viesť k preklzávaniu kolies, 
strate rovnováhy alebo pádom. Buďte opatrní a vždy udržujte bezpečnú vzdialenosť medzi vami a 
ostatnými ľuďmi alebo vozidlami pri jazde. Pri vstupe do neznámych oblastí buďte ostražití a 
spomaľte.

3.  Pri jazde vždy používajte helmu. Používajte schválenú cyklistickú alebo skateboardové helmu, 
ktorá riadne sedí s pásikom na brade a poskytuje ochranu zadnej časti hlavy.

4.  Nepokúšajte sa o prvú jazdu v akejkoľvek oblasti, kde by ste sa mohli stretnúť s deťmi, chodci, 
domácimi miláčikmi, vozidlami, bicyklami alebo inými prekážkami a možnými rizikami.

5.  Rešpektujte chodcov tým, že im vždy dáte prednosť. Predchádzaj zľava, kedykoľvek je to 
možné. Keď sa blížite k chodci spredu, zostaňte vpravo a spomaľte. Snažte sa chodcov 
nepolekat. Keď sa blížite zozadu, spomaľte na rýchlosť chôdze.
Dodržujte miestne dopravné predpisy.

6.  Na miestach bez zákonov a predpisov upravujúcich samovyvažovacie elektrické vozidlá 
dodržujte bezpečnostné pokyny uvedené v tomto návode. Spoločnosť Ninebot Inc. ani spoločnosť 
Segway Inc. nezodpovedajú za škody na majetku, zranenia osôb, smrť, nehody alebo právne 
spory spôsobené porušením bezpečnostných pokynov.

7.  Nedovoľte nikomu, aby s miniPLUSem jazdil na vlastnú päsť, ak si pozorne prečítali tento 
návod, sledovali bezpečnostné video a nasledovali inštruktáž nového jazdca na App. Bezpečnosť 
nových jazdcov je vašou zodpovednosťou. Pomáhajte novým jazdcom, kým si nebudú istí so 
základnou obsluhou miniPLUS. Uistite sa, že každý nový jazdec nosí helmu a iné ochranné 
vybavenie.

8.  Pred každou jazdou skontrolujte, či nie sú uvoľnené upevňovacie prvky, poškodené súčasti a 
nízky tlak v pneumatikách. Ak miniPLUS vydáva abnormálne zvuky alebo signalizuje alarm, 
okamžite prestaňte jazdiť. Diagnostikujte svoj miniPLUS prostredníctvom App a kontaktujte 
svojho predajcu / distribútora pre servis.

9.  Buďte ostražití! Pozerajte sa ďaleko dopredu aj pred svojím miniPLUS - vaše oči sú vaším 
najlepším nástrojom pre bezpečné vyhýbanie sa prekážkam a horšie zjazdným povrchom (vrátane, 
ale nielen, mokré pôdy, voľného piesku, voľného štrku a ľadu).

10. Aby ste znížili riziko zranenia, musíte si prečítať a dodržiavať všetky upozornenia 
"UPOZORNENIE" a "VAROVANIE" v tomto dokumente. Nejazdite nebezpečnú rýchlosťou. Za žiadnych 
okolností by ste nemali jazdiť po cestách s motorovými vozidlami. Výrobca odporúča jazdcom vo 
veku od 16 do 60 rokov. Vždy dodržiavajte tieto bezpečnostné pokyny:
A.  Medzi osoby, ktoré nemajú jazdiť na miniPLUS, patria:

i.  Každý, kto je pod vplyvom alkoholu alebo drog.
ii.  Každý, kto trpí ochorením, ktoré je ohrozuje, ak sa zapájajú do namáhavej fyzickej aktivity.
iii.  Každý, kto má problémy s rovnováhou alebo s motorickými schopnosťami, ktoré by narušovali 

ich schopnosť udržať rovnováhu.
iv. Ktokoľvek, ktorého výška alebo váha je mimo stanovené limity (pozri Špecifikácie).
v. Tehotné ženy.

B.  Jazdci mladší ako 18 rokov by mali jazdiť pod dohľadom dospelej osoby.
C.  Pri jazde s týmto produktom dodržiavajte miestne zákony a predpisy. Nejazdite tam, kde to 
zakazujú miestne zákony.
D.  Ak chcete jazdiť bezpečne, musíte byť schopní jasne vidieť, čo je pred vami a musíte byť jasne 
viditeľný pre ostatných.
E.  Nejazdite na snehu, v daždi alebo na cestách, ktoré sú mokré, bahnitej, zľadovatenej alebo z 
akéhokoľvek dôvodu klzké. Nejazdite cez prekážky (piesok, štrk alebo vetvy). Mohlo by to mať za 
následok stratu rovnováhy a mohlo by dôjsť k pádu.
F.  Náhle alebo zrýchľujte. Nezrýchľujte, keď miniPLUS nakloní dozadu alebo zaznie alarm. Náhle 
nezrýchľujte alebo nespomaľujte.

11.  Nepokúšajte sa nabiť váš miniPLUS, ak je nabíjačka alebo sieťová zásuvka mokrá.

12.  Rovnako ako u iných elektronických zariadení používajte pri nabíjaní prepäťovú ochranu, 
ktorá chráni váš miniPLUS pred poškodením v dôsledku prepätia a napäťových špičiek. 
Používajte iba dodávanú nabíjačku Segway. Nepoužívajte nabíjačku z iného výrobku.

13. Používajte len diely a príslušenstvo schválené spoločnosťou Ninebot alebo Segway. 
Neupravujte svoj miniPLUS. Modi fi kácia, či neschválené príslušenstvo môžu narušiť 
štandardné chod miniPlus a viesť k vážnemu zraneniu.

14. Nesadajte na oporný panel pre nohy. Mohlo by to mať za následok vážne zranenie 
alebo poškodenie zariadenia miniPLUS.
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Panel zatáčanie

Hlavná časť

Krabica príslušenstvo

Príslušenstvo

Zámok

Bluetooth

Rýchlostný 
limit

Batérie

Zámok

Tlačidlo zapnutia

Bluetooth

Rýchlostný limit

Batérie

M5 skrutky  x2

Priestor kamery

Riadenie/kolenné opierka

Oporný panel

Úložný priestor

Čelné svetlo

Blatník

Tlačidlo zapnutia
Riadiaci panel

Nabíjací port

Ventil

Priestor batérie

Podložka pre státie

Kolo

Svetlo kolesá

Zapnite / vypnite. MiniPLUS sa automaticky vypne pri nečinnosti po dobu 10 minút, 
alebo keď je položený (horizontálne) dlhšie ako 30 sekúnd

Zapnite režim uzamknutie prostredníctvom aplikácie. Aplikácia miniPLUS a aplikácie 
budú vibrovať a vydávať poplach, pokiaľ ju niekto presunie. Diaľkový ovládač bude tiež 
signalizovať, či je zapnutý a nachádza sa v dosahu (20 metrov) miniPLUS.

Keď je aplikácia pripojená k miniPLUS, táto ikona bude trvalo svietiť. Ak je Bluetooth 
povolené - ale nie je pripojený k šikovnému telefónu - táto ikona bude blikať.

Aktivujte a upravte režim Limit rýchlosti prostredníctvom aplikácie. Po rozsvietení 
ikony je zapnutý režim Obmedzenie rýchlosti. Tento rýchlostný limit možno nastaviť 
v aplikácii. Keď sa blížite rýchlostnému limitu, miniPLUS sa nakloní späť. Keď 
dosiahnete rýchlostného limitu, miniPLUS pípne.

Indikuje zostávajúcu kapacitu batérie. Každý blok zodpovedá približne 20% výkonu. Ak je 
batéria takmer vybitá, táto ikona bliká a miniPLUS pípne, čo znamená, že je potrebné 
miniPLUS nabiť. Vaša miniPLUS postupne zníži maximálna rýchlosť, akonáhle sa úroveň 
výkonu postupne znižuje. Pri menej než 10% bude rýchlosť obmedzená na 10 km / h. 
Pomocou aplikácie môžete zobraziť zvyšné výkon a odhadovaný zostávajúce rozsah.

Kamera

Váš osobný
fotograf

Kamera je predávaná 
samostatne!

Kryt x1 Imbus x1 Predĺženie pre 
dohustenie gúm

Diaľkové ovládanie x1

Pri rozbalení miniPLUSu skontrolujte, či sú tieto položky súčasťou balenia. Ak vám chýba nejaké komponenty, obráťte sa na 
svojho predajcu / distribútora alebo na najbližšie servisné stredisko.
Po overení, že sú všetky komponenty prítomné a v dobrom stave, môžete svoj nový miniPLUS zostaviť.
Uchovávajte škatuľu a obalový materiál pre prípad, že budete v budúcnosti potrebovať zaslať svoj miniPLUS.
Pred montážou, montážnym príslušenstvom alebo čistením vždy vypnite miniPLUS a odpojte nabíjací kábel.

Kábel pre 
USB nabíjanie

x1

Nabíjačka x1

2. Obsah balenia 3. Popis produktu
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Joystick

Joystick

Mód sledování

Sledovanie

Domov

Domov

Kamera

Priestor antény

Kamera mód
(upravitelné)

Vypínač. Krátkym stlačením tlačidla Domov zapnete diaľkové ovládanie. Dlhým stlačením ho vypnete. 
Diaľkový ovládač sa vypne pri nečinnosti po dobu dvoch minút.
Domáci režim. Krátkym stlačením tlačidla Domov môžete informovať váš miniPLUS o držaní pozície. 
Indikátor batérie diaľkového ovládania.
> 20% výkon   Modrá  

Červená  
Nabíjanie     Červená, Dýchání 
Plne nabitá  Modrá <20% napájanie 

<10% napájanie Červená, Bliká 
<5% napájanie Diaľkový ovládač sa automaticky vypne.

Pri použití diaľkového ovládača nezakrývajte oblasť antény; Nezakrývajte oblasť antény žiadnou časťou tela. Ak diaľkový 
ovládač nepoužívate, vypnite ho a uložte ho do úložného priestoru. Upozorňujeme, že diaľkový ovládač nemôže ovládať pohyb 
vášho miniPLUSu v režime Jazda.

Uistite sa, že sú káble pevne pripojené.

VAROVANIE

Diaľkové ovládanie obsahuje Li-ion batériu. Dodržujte všetky pokyny uvedené v tomto dokumente a na štítku 
zariadenia. V opačnom prípade riskujete zranenia osôb alebo škody na majetku v dôsledku požiaru, výbuchu, úrazu 
elektrickým prúdom a iných nebezpečenstvo.

Nemožno opraviť. Ak chcete batériu vymeniť, kontaktujte spoločnosť odborný servis.

Používajte iba nabíjací kábel schválený spoločnosťou Ninebot alebo Segway.
Použite ho riadne v rámci menovitého rozsahu.

Vždy používajte napájací zdroj, ktorý spĺňa požiadavky na zdroj napájania SELV a IEC60950-1

1)

2)
3)

Krátkym stlačením tlačidla Follow Mode zapnete / vypnete režim sledovania. Pomocou App 
môžete nastaviť nasledujúce rýchlosť a vzdialenosť (od vozidla k regulátora).
Dlhým stlačením (1 s) tlačidla Follow Mode (Režim sledovania) môžete pomocou joysticku 
ovládať polohu a natočenie pripojeného fotoaparátu.

1)

2)

S aplikáciou môžete prispôsobiť, čo toto tlačidlo robí. Štandardne zapína / vypína režim uzamknutia. Ak je 
fotoaparát detekovaný, krátkym stlačením tlačidla Režim fotoaparátu vytvoríte snímku. Dlhým stlačením 
(1 s) spustíte nahrávanie videa a potom krátkym stlačením zastavíte nahrávanie.

1)
2)

Počas nahrávania tlačidlo bliká modro.
Ďalšie informácie nájdete v pokynoch k fotoaparátu.

Pohybom joysticku zapnete režim diaľkového ovládania. 
Pomocou aplikácie nastavte maximálnu rýchlosť miniPLUS.

1)

4. Zloženie segwaye
1.  Nasuňte tyč riadenia na montážnu konzolu. Kábel pretiahnite otvorom.
2. Zarovnajte jazýček na jednom konektore s drážkou na druhej strane. Pripojte káble.
3. Nainštalujte dve skrutky M5. Pevne utiahnite priloženým šesťhranným kľúčom.
4. Zapnite jednotku, aby ste skontrolovali, či sú káble správne pripojené. MiniPLUS 

pípne, pokiaľ kábel nie je správne nainštalovaný. Zatlačte viečko na tyč riadenia, kým 
nezapadne na miesto.
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      Existujú bezpečnostné riziká pri učení sa miniPLUS. Pred prvou jazdou si musíte prečítať 
bezpečnostné pokyny a nasledovať návod "New Rider Tutorial" v aplikácii.

Pre vašu bezpečnosť nie je v tomto okamihu váš miniPLUS aktivovaný a po zapnutí napájania občas 
pípne.

Až do aktivácie si miniPLUS udržuje veľmi nízku jazdnú rýchlosť a citlivosť riadenia a nemal by jazdiť. 
Nainštalujte aplikáciu do svojho mobilného zariadenia (s technológiou Bluetooth 4.0 alebo vyšší), pripojte 
sa k zariadeniu miniPLUS s technológiou Bluetooth a postupujte podľa pokynov aplikácie, aby ste 
aktivovali svoj miniPLUS a sledovali tréningové postupy. Stiahnite si aplikáciu Segway-Ninebot (iOS 8.0 
alebo vyšší, Android ™ 4.3 alebo vyšší).

Nainštalujte aplikáciu a zaregistrujte sa / prihláste sa. Power ON the miniPLUS. The Bluetooth icon Blinking 
indicates the miniPLUS is waiting for a connection.

Nepripájajte nabíjačku, pokiaľ je nabíjacia port alebo nabíjací kábel mokrý.

MiniPLUS je plne nabitý, keď sa LED dióda na nabíjačke zmení z červenej (nabíjanie) na zelenú (dobíjacie nabíjanie).

Otvorenie a zatvorenie: pre otvorenie najprv stlačte tlačidlo a potom kryt zložte; Ak chcete zatvoriť, vložte najprv 
spodnú časť krytu a potom stlačte tlačidlo, až kým nezapadne.

Použitie: vložte diaľkový ovládač alebo kameru dovnútra úložného priestoru, ako je zobrazené.
K bezpečnému zabezpečenie predmetu použite prídržný popruh.

Odkladacia priehradka je vodeodolná, ale nie vodotesná. Nemôže brániť vniknutiu rozsiahleho dažďa alebo vody.

1.

2.

Nabíjací port

Diaľkové ovládanie Kamera

Otvorte gumovou západku Vložte konektor
do zdierky

Kliknite na "Vehicle" potom "Search device" pre pripojenie
k vášmu miniPLUS. Po úspešnom pripojení pípne 
miniPLUS. Ikona Bluetooth prestane blikať a zostane 
svietiť.

Ak váš miniPLUS občas vydáva alarm, prestaňte jazdiť a pozrite sa na App (ak je pripojený), kde nájdete podrobnosti.

5. Prvá jazda
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6. Nabíjanie

7. Úložné priestory



Používajte schválenú helmu a iné ochranné pomôcky, 
aby ste minimalizovali možné zranenia.

Choďte na veľkú otvorenú plochu a požiadajte 
priateľa, aby vám pomohol pri prvej jazde.

Po aktivácii vás aplikácia povedie cez výučbu nového jazdca.
Postupujte podľa pokynov v aplikácii av tejto príručke.

POZNÁMKA 
Musíte najprv stiahnuť aplikáciu na svojom mobilnom zariadení.
Aplikácia vás povedie cez "New Rider Tutorial".

Pre vašu bezpečnosť miniPLUS obmedzujúce maximálnu rýchlosť na 4 
km / h, pokiaľ nedokončíte výučbu nového jazdca. Pre prvú kilometer (1 
km) po dokončení kurzu New Rider Tutorial bude maximálna rýchlosť 
obmedzená na 10 km / h, potom môžete obmedzovač rýchlosti vypnúť cez 
aplikáciu a dosiahnuť maximálnu rýchlosť miniPLUS (pozri špeci fi kácie).

8. Pokyny pre jazdu
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VAROVANIE
Jazdec musí vážiť 25-100 kg 
a musí byť vysoký (130-200 cm).

1. Ľahko položte jednu nohu na podložku, zatiaľ 
čo druhú nohu držte na zemi a držte svoju váhu. 
Netlačte na tyč riadenia nohách.

2.

Pomaly preneste svoju hmotnosť na miniPLUS. 
Prístroj pípne a signalizuje, že je teraz v režime 
vyváženia. Pomaly choďte druhou nohou.

3. Postavte sa s hmotnosťou rovnomerne 
rozloženou na obe nohy, uvoľnite sa a pozerajte 
sa priamo vpred.

4.

Jemne nakloňte svoje telo dopredu a 
dozadu, aby ste ovládali svoj pohyb.

5. Pre otáčanie sa jemne oprite ľavú alebo 
pravú nohu o stĺpik riadenia.

6.

VAROVANIE
Vždy nastupujte / zostupujte zo zadnej strany miniPLUS.

≥ 4 m

≥ 4 m



9. Varovanie
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Než sa pokúsite ísť na miniPLUS, musíte si prečítať inštrukcie pre varovanie a bezpečnej 
jazdy uvedené v tejto príručke a porozumieť im. Nedodržanie týchto varovaní môže mať za 
následok smrť alebo vážne zranenie v dôsledku: straty rovnováhy, trakcie a / alebo kontroly; 
kolízie; pádu.

Vyhnite sa kontaktu 
s prekážkami pneumatikou/okolo.

Nejazdite po verejných 
komunikáciách, 
diaľniciach, ani uliciach.

Nezrýchľujte, keď miniPLUS 
nakloní dozadu alebo zaznie 
alarm (obmedzovač rýchlosti). 
Nepokúšajte sa potlačiť 
obmedzovač rýchlosti.

Náhle nespomaľujte alebo 
nezrýchľujte. Nenahýbajte sa viac ako 
5° alebo nezrýchľujte / spomaľujte 
rýchlejšie ako 4 km/h/s.

MiniPlus je určený len pre 
jedno jazdca. Nejazdite na 
ňom vo dvojicu či s dieťaťom 
v náručí.

Nejazdite cez priehlbiny, 
obrubníky, schody alebo 
Jone prekážky.

Pri jazde neprenášajte prudko 
váhu a nedávajte sa náhle 
vpred či vzad.

Pri prejazde malými nerovnosťami alebo nerovným terénom 
udržujte miernu rýchlosť 3-10 km / h a udržujte kolená ohnutá.
Nechoďte príliš pomaly alebo príliš rýchlo; inak môžete stratiť 
kontrolu a spadnúť.

Dávajte pozor na hlavu 
pri prechode dverami.

Vyvarujte sa stúpanie 
a klesanie vyšších ako 15°.

Nejazdite cez kaluže alebo iné 
vodné plochy.
Nenechajte miniPLUS namočiť.

15°

0



Varovanie
Než sa pokúsite ísť na miniPLUS, musíte si prečítať inštrukcie
pre varovanie a bezpečnej jazdy uvedené v tejto príručke a porozumieť im. 
Nedodržanie týchto varovaní môže mať za následok smrť alebo vážne 
zranenie v dôsledku: straty rovnováhy, trakcie a / alebo kontroly; kolízie.

Prenášanie
Pre vašu bezpečnosť je motor odpojený, keď je miniPLUS zdvihnutý zo zeme v režime Balance. 
Keď sa miniPLUS vráti dolu, začne sa znovu vyvažovať. MiniPLUS nezdvíhajte za blatníky alebo 
podvozok; riskujete zovretie alebo poranenia vašich prstov / rúk. Zdvíhajte zariadenie len za 
otvor v opěrnémpanelu, ako je znázornené vyššie.

Keď je váš miniPLUS zapnutý, ale žiadny jazdec na ňom nestojí, je v režime Power Assist. 
Môžete riadiť miniPLUS cez hladké povrchy pomocou riadidlá. Nevykonávajte ho po 
schodoch, cez výmole, cez veľké popraskané / nerovné povrchy alebo cez iné prekážky;
Veďte svoj miniPLUS okolo prekážky alebo ho nad prekážku nesiete tak, ako je 
znázornené na obrázku.

• Ak sa mobilné zariadenia alebo diaľkové ovládanie nachádza mimo dosahu, miniPLUS sa 
prestane pohybovať. Je však potrebné dbať na zvýšenú opatrnosť: ak je miniPLUS na 
akomkoľvek type svahu, môže pokračovať v pohybe alebo dokonca strácať kontrolu a spôsobiť 
vážne zranenie osôb alebo škody na majetku.
• Nepoužívajte režim sledovania alebo režim diaľkového ovládania v preplnených priestoroch 
alebo tam, kde hrozí nebezpečenstvo ohrozenia osôb alebo majetku. V režime diaľkového 
ovládania vždy udržujte prístroj v dohľade.
• Nepoužívajte miniPLUS na prenasledovanie ľudí, zvierat, áut alebo čokoľvek iného v režime 
diaľkového ovládania.

Ak nechcete jazdiť, použite režim Sledovanie.
Stlačte tlačidlo Follow na diaľkovom ovládači pre 
zapnutie alebo vypnutie režimu sledovania.

Nemusíte sa ohýbať neohrabane, aby ste 
mohli riadiť miniPLUS okolo prekážok. 
Pohybom joysticku na diaľkovom 
ovládači môžete ovládať zariadenie 
miniPLUS.

Režim 
Power Assist

Režim 
Follow

Diaľkovo 
ovládaný 
režim

Vždy udržujte kontakt so 
zemou. Neskáčte ani sa 
nepokúšajte o 
kaskadérske kúsky.

Nepokúšajte sa kúsky 
akéhokoľvek druhu. 
Vždy držte obe nohy 
na podložkách.

Nejazdite na plochách 
s nízkou priľnavosťou 
(vrátane mokrého 
povrchu, voľného piesku, 
voľného štrku a ľadu).

VAROVANIE

UPOZORNENIE
V režime diaľkového ovládania je predvolená maximálna rýchlosť 5 km/h, ale v aplikácii 
môžete zmeniť maximálnu rýchlosť.

10. Vlastnosti
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Čistenie a skladovanie zariadení miniPLUS 
Čistite mäkkým a vlhkou handričkou. Ťažko odstrániť nečistoty možno čistiť kefkou na zuby a zubnou 
pastou, potom vyčistiť mäkkou vlhkou handričkou. Škrabance na plastových dieloch môžu byť leštené extra 
jemným brúsnym papierom.
POZNÁMKA 
Neoplachujte miniPLUS alkoholom, benzínom, acetónom alebo inými korozívnymi / prchavými 
rozpúšťadlami. Tieto látky môžu poškodiť vzhľad a vnútornú štruktúru zariadení miniPLUS. MiniPLUS 
neumývajte umývačkou alebo vysokotlakovou hadicou.
     VAROVANIE Uistite sa, že miniPLUS je vypnutý, nabíjací kábel je odpojený a gumový uzáver na nabíjacom 
porte je pred čistením pevne utesnený; inak sa môžete vystaviť úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu 
elektronických súčastí.
MiniPLUS skladujte na chladnom a suchom mieste. Neskladujte ho po dlhšiu dobu vonku.
Vystavenie slnečnému žiareniu a extrémnym teplotám (horúcim i studeným) urýchli proces starnutia 
plastových súčastí a môže znížiť životnosť batérie.
Tlak vzduchu v pneumatikách sa pohybuje od 45 do 50 psi. Nafukujte obe pneumatiky rovnako.
Údržba akumulátora 
Neskladujte ani nenabíjajte batériu pri teplotách mimo uvedenej limity (pozri Špeci fi kácie). Nevyhadzujte 
batériu. Informácie o recyklácii a / alebo likvidácii batérií nájdete v miestnych zákonoch a predpisoch. Dobre 
udržiavaná batéria môže dobre fungovať aj po mnohých kilometroch jazdy. Po každej jazde nabite batériu a 
nevybíjajte batériu úplne. Pri použití pri izbovej teplote (70 ° F [22 ° C]) je dosah a výkon batérie najlepší. 
zatiaľ čo jeho použitie pri teplotách nižších ako 0 ° C môže znížiť rozsah a výkon.
Typicky môže byť rozsah -4 ° F (-20 ° C) polovičná než u rovnakej batérie pri teplote 22 ° C (70 ° F).
Keď sa teplota zvýši, rozsah batérií sa obnoví. Ďalšie podrobnosti sú k dispozícii v App.
POZNÁMKA 
Plne nabitá batéria by mala v pohotovostnom režime zvyčajne zostať nabitá po dobu 120-180 dní.
Po každom použití batériu nabite. Úplné vybitie batérie môže spôsobiť trvalé poškodenie batérie. 
Elektronika vnútri batérie zaznamenáva stav vybitia batérie; Na škody spôsobené nadmerným vybitím alebo 
nedostatočným vybitím sa nevzťahuje obmedzená záruka.
     VAROVANIE 
Nepokúšajte sa batériu rozoberať. Riziko požiaru. Žiadne časti opraviteľné užívateľom.
     VAROVANIE  Nejazdite, ak je okolitá teplota mimo prevádzkovú teplotu stroje (pozri Špeci fi kácia), 
pretože nízka / vysoká teplota obmedzuje maximálny výkon / točivý moment.
Mohlo by to spôsobiť zranenie osôb alebo škody na majetku v dôsledku pošmyknutia alebo pádu.

Jednotka
Balenie
Užitočné zaťaženie
Hmotnosť
Odporúčaný vek
Požadovaná výška
Max. rýchlosť
Typický dojazd
Max. sklon
Zjazdné plochy

Prevádzková teplota
Teplota skladovania
Hodnotenie IP
Doba nabíjania
Menovité napätie
Max. nabíjacie napätie
Teplota nabíjania
Menovitá kapacita
Nepretržitý vybíjací výkon

Systém riadenia batérie
Menovitý výkon
Max. napájanie

Rozmery

Váha

Jazdec

Parametre

Batérie

Motor

577×280×620 mm
583×447×330 mm
25–100 kg
16,3 kg
16-60 let
130-200 cm
20 km/h
35 km
15°
Chodníky, udupaná pôda, svahy <15 °, prekážky <1 cm), 
medzery <1,2 cm (3 cm)

-10–40°C
-20–50°C
IP54
4 hodiny
51VDC
58,8VDC
0–40°C
329 Wh
1530 W
Ochrana pred prepätím, pod napätím, skratom a prehriatím. 
Automatické spanie a automatické prebudenie.

400x2 W
800x2 W

11. Údržba 12. Špecifikácie
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Číslo modelu
Výrobca
Menovitý výkon
Vstupné napätie
Výstupné napätie
Výstupný prúd
Teplota nabíjania
Certifikácia

Modelové číslo
Menovité napätie
Vstupné napätie
Prevádzková teplota
Teplota skladovania
Kapacita batérie

Nabíjačka

Diaľkový  
ovladač

HT-A10-120W-58.8V
Chingmi(Beijing)Technology Co.,Ltd. 
120 W
100-240 VAC ～ 50/60 Hz
58.8 VDC 
2 A
0–40°C
CE, RoHS, REACH, UL, FCC, IC, CCC

N4MZ68
3.7 VDC 
5 VDC
-10°C–50°C
-10°C–45°C
680 mAh

Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo sa 
dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, je používateľ vyzvaný, aby sa pokúsil napraviť 
rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:
- Presmerovať alebo premiestniť prijímacie zariadenie anténa.
- Zvýšte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky na inom okruhu, než ku ktorému je pripojený prijímač.
- Obráťte sa na predajcu alebo skúseného rádiového / televízneho technika.
Toto zariadenie spĺňa limity FCC pre radiačnú expozíciu stanovené pre nekontrolované prostredie.

Vyhlásenie o zhode Industry Canada (IC) pre Kanadu

Toto zariadenie je v súlade s normou RSS vydanou spoločnosťou Industry Canada. Prevádzka 
podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a (2) 
toto zariadenie musí prijímať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce 
prevádzku zariadenia.

CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

Spoločnosť Segway Inc. ani spoločnosť Ninebot nenesie žiadnu zodpovednosť za zmeny alebo 
modi fi kácie, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou Segway Inc. alebo spoločností 
Ninebot. Takéto úpravy by mohli zrušiť oprávnenie používateľa na prevádzku zariadenia.

Segway miniPLUS (model N4M350)  
FCC ID: 2ALS8-NB5213  
IC: 22636-NB5213   

Diaľkový   ovladač (model N4MZ68) 
FCC ID: 2ALS8-NBPLUS  
IC: 22636-NBPLUS

Vyhlásenie o zhode s Európskou úniou 
Informácie o recyklácii batérií pre Európsku úniu

Batérie alebo balenia batérií sú označené v súlade s európskou smernicou 2006/66 / ES batériách 
a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch. Smernica stanovuje rámec pre vrátenie 
a recykláciu použitých batérií a akumulátorov podľa platných predpisov v celej Európskej únii. Tento 
štítok je použitý na rôznych batériách, čo znamená, že batéria nesmie byť vyhodená, ale po skončení 
životnosti podľa tejto smernice.

13. Certifikácia
Tento produkt bol testovaný a splnil požiadavky ANSI / CAN / UL-2272.

Batérie vyhovuje norme UN / DOT 38.3

Vyhlásenie o zhode Federálna komunikačná komisia (FCC) pre USA
Toto zariadenie vyhovuje časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom 
podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie 
musí prijať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiadúce 
prevádzku.

POZNÁMKA 
Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 
15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti 
škodlivému rušeniu v obytných priestoroch. Toto zariadenie generuje, používa a môže 
vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, 
môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že v 
konkrétnej inštalácii nedochádza k rušeniu.
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V súlade s európskou smernicou 2006/66 / ES sú batérie a akumulátory označené tak, aby označovali, že 
majú byť zbierané oddelene a recyklované na konci svojej životnosti. Štítok na batérii môže tiež obsahovať 
chemický symbol pre príslušný kov v batérii (Pb pre olovo, Hg pre ortuť a Cd pre kadmium). Používatelia 
batérií a akumulátorov nesmú likvidovať batérie a akumulátory ako zmesový komunálny odpad, ale používajú 
zberný rámec, ktorý je k dispozícii zákazníkom pre vrátenie, recykláciu a úpravu batérií a akumulátorov. 
Účasť zákazníkov je dôležitá pre minimalizáciu potenciálnych účinkov batérií a akumulátorov na životné 
prostredie a ľudské zdravie v dôsledku potenciálne prítomnosti nebezpečných látok. 

Smernica o obmedzení nebezpečných látok (RoHS)
Výrobky Ninebot predávané v Európskej únii 3. januára 2013 alebo neskôr spĺňajú požiadavky smernice 
2011/65 / EÚ o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických 
zariadeniach ( "RoHS"). alebo "RoHS 2").
Smernica o rádiových a koncových telekomunikačných zariadeniach

Segway Europe B.V. 
Kontaktná adresa EÚ iba pre regulačné témy: Hogehilweg 8, 1101CC, Amsterdam, Nizozemsko

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

Dovozca:
Beryko s.r.o.

Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň 
www.beryko.cz




