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Přední část Zadní část

Vždy nastupujte/sestupujte ze zadní části MiniPLUS. Jinak riskujete pád nebo náraz,
kvůli otočeným směrům zatáčení.
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Obsah Děkujeme za zakoupení Xiaomi Ninebot miniPlus

Děkujeme za zakoupení Xiaomi Ninebot miniPlus (dále jen miniPLUS). miniPLUS je výkonné, dálkově
řízené, elektrické zařízení, ale také osobní dopravní prostředek pro rekreační účely.

Užijte si jízdu!
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1. Bezpečná jízda
1. MiniPLUS je rekreační produkt. Než zvládnete jezdecké dovednosti, musíte cvičit. 
Ani společnost Ninebot Inc. ani společnost Segway Inc. neodpovídají za zranění nebo
škody způsobené nezkušenostmi jezdce nebo nedodržením pokynů uvedených 
v tomto dokumentu.

2. Uvědomte si prosím, že riziko můžete snížit dodržováním všech pokynů a varování 
v této příručce, ale nemůžete vyloučit všechna rizika. Nezapomeňte, že při jízdě miniPLUS 
riskujete zranění nebo smrt v důsledku ztráty kontroly, kolizí a pádů. Při vstupu do veřejných 
prostor vždy dodržujte místní zákony a předpisy. Stejně jako u jiných vozidel vyžadují vyšší 
rychlosti delší brzdnou dráhu. Náhlé brzdění na hladkém povrchu by mohlo vést 
k prokluzování kol, ztrátě rovnováhy nebo pádům. Buďte opatrní a vždy udržujte 
bezpečnou vzdálenost mezi vámi a ostatními lidmi nebo vozidly při jízdě. Při vstupu 
do neznámých oblastí buďte ostražití a zpomalte.

3. Při jízdě vždy používejte helmu. Používejte schválenou cyklistickou nebo skateboardovou 
helmu, která řádně sedí s páskem na bradě a poskytuje ochranu zadní části hlavy.

4. Nepokoušejte se o první jízdu v jakékoli oblasti, kde byste se mohli setkat s dětmi, chodci, 
domácími mazlíčky, vozidly, jízdními koly nebo jinými překážkami a možnými riziky.

5. Respektujte chodce tím, že jim vždy dáte přednost. Předjíždějte zleva, kdykoli je to možné. 
Když se blížíte k chodci zepředu, zůstaňte vpravo a zpomalte. Snažte se chodce nepolekat.
Když se blížíte zezadu, zpomalte na rychlost chůze. 
Dodržujte místní dopravní předpisy.

6. Na místech bez zákonů a předpisů upravujících samovyvažovací elektrická vozidla 
dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu. Společnost Ninebot Inc. 
ani společnost Segway Inc. neodpovídají za škody na majetku, zranění osob, smrt, nehody 
nebo právní spory způsobené porušením bezpečnostních pokynů.

7. Nedovolte nikomu, aby s miniPLUSem jezdil na vlastní pěst, pokud si pozorně přečetli 
tento návod, sledovali bezpečnostní video a následovali instruktáž nového jezdce na App. 
Bezpečnost nových jezdců je vaší odpovědností. Pomáhejte novým jezdcům, dokud si 
nebudou jisti se základní obsluhou miniPLUS. Ujistěte se, že každý nový jezdec nosí 
helmu a jiné ochranné vybavení.

8. Před každou jízdou zkontrolujte, zda nejsou uvolněné upevňovací prvky, poškozené součásti 
a nízký tlak v pneumatikách. Pokud miniPLUS vydává abnormální zvuky nebo signalizuje alarm, 
okamžitě přestaňte jezdit. Diagnostikujte svůj miniPLUS prostřednictvím App a kontaktujte svého 
prodejce / distributora pro servis.

9. Buďte ostražití! Dívejte se daleko dopředu i před svým miniPLUS - vaše oči jsou vaším nejlepším 
nástrojem pro bezpečné vyhýbání se překážkám a hůře sjízdným povrchům (včetně, ale nejen, 
mokré půdy, volného písku, volného štěrku a ledu).

10. Abyste snížili riziko zranění, musíte si přečíst a dodržovat všechna upozornění „UPOZORNĚNÍ“ 
a „VAROVÁNÍ“ v tomto dokumentu. Nejezděte nebezpečnou rychlostí. Za žádných okolností byste 
neměli jezdit po silnicích s motorovými vozidly. Výrobce doporučuje jezdcům ve věku od 16 do 60 let. 
Vždy dodržujte tyto bezpečnostní pokyny:
A. Mezi osoby, které nemají jezdit na miniPLUS, patří:
     i. Každý, kdo je pod vlivem alkoholu nebo drog.
     ii. Každý, kdo trpí onemocněním, které je ohrožuje, pokud se zapojují do namáhavé fyzické aktivity.
     iii. Každý, kdo má problémy s rovnováhou nebo s motorickými schopnostmi, které by narušovaly 
          jejich schopnost udržet rovnováhu.
     iv. Kdokoliv, jehož výška nebo váha je mimo stanovené limity (viz Specifikace).
     v. Těhotné ženy.
B. Jezdci mladší 18 let by měli jezdit pod dohledem dospělé osoby.
C. Při jízdě s tímto produktem dodržujte místní zákony a předpisy. Nejezděte tam, kde to zakazují 
místní zákony.
D. Chcete-li jezdit bezpečně, musíte být schopni jasně vidět, co je před vámi a musíte být jasně 
viditelný pro ostatní.
E. Nejezděte na sněhu, v dešti nebo na silnicích, které jsou mokré, bahnité, zledovatělé nebo 
z jakéhokoliv důvodu kluzké. Nejezděte přes překážky (písek, štěrk nebo větve). Mohlo by to mít 
za následek ztrátu rovnováhy a mohlo by dojít k pádu.
F. Náhle nebo zrychlujte. Nezrychlujte, když miniPLUS nakloní dozadu nebo zazní alarm. 
Náhle nezrychlujte nebo nezpomalujte.

11. Nepokoušejte se nabít váš miniPLUS, pokud je nabíječka nebo síťová zásuvka mokrá.

12. Stejně jako u jiných elektronických zařízení používejte při nabíjení přepěťovou ochranu, 
která chrání váš miniPLUS před poškozením v důsledku přepětí a napěťových špiček. 
Používejte pouze dodanou nabíječku Segway. Nepoužívejte nabíječku z jiného výrobku.

13. Používejte pouze díly a příslušenství schválené společností Ninebot nebo Segway. 
Neupravujte svůj miniPLUS. Modifikace,či neschválené příslušenství mohou narušit standardní
chod miniPlus a vést k vážnému zranění.

14. Nesedejte na opěrný panel pro nohy. Mohlo by to mít za následek vážné zranění nebo 
poškození zařízení miniPLUS.
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Panel zatáčení

Hlavní část

Krabice příslušenství

Příslušenství

Zámek

Bluetooth

Rychlostní 
limit

Baterie

Zámek

Tlačítko zapnutí

Bluetooth

Rychlostní limit

Baterie

M5 šrouby x2

Prostor kamery

Řízení/kolení opěrka

Opěrný panel

Úložný prostor

Čelní světlo

Blatník

Tlačítko zapnutí
Řídící panel

Nabíjecí port

Ventilek

Prostor baterie

Podložka pro stání

Kolo

Světlo kola

Zapněte / vypněte. MiniPLUS se automaticky vypne při nečinnosti po dobu 10 minut, 
nebo když je položen (horizontálně) déle než 30 sekund

Zapněte režim uzamčení prostřednictvím aplikace. Aplikace miniPLUS a aplikace budou 
vibrovat a vydávat poplach, pokud ji někdo přesune. Dálkový ovladač bude také 
signalizovat, zda je zapnutý a nachází se v dosahu (20 metrů) miniPLUS.

Když je aplikace připojena k miniPLUS, tato ikona bude trvale svítit. Pokud je Bluetooth 
povoleno - ale není připojen k chytrému telefonu - tato ikona bude blikat.

Aktivujte a upravte režim Limit rychlosti prostřednictvím aplikace. Po rozsvícení ikony 
je zapnutý režim Omezení rychlosti. Tento rychlostní limit lze nastavit v aplikaci. 
Když se blížíte rychlostnímu limitu, miniPLUS se nakloní zpět. Když dosáhnete 
rychlostního limitu, miniPLUS pípne.

Indikuje zbývající kapacitu baterie. Každý blok odpovídá přibližně 20% výkonu. Pokud 
je baterie téměř vybitá, tato ikona bliká a miniPLUS pípne, což znamená, že je třeba 
miniPLUS nabít. Vaše miniPLUS postupně sníží maximální rychlost, jakmile se úroveň 
výkonu postupně snižuje. Při méně než 10% bude rychlost omezena na 10 km / h. 
Pomocí aplikace můžete zobrazit zbývající výkon a odhadovaný zbývající rozsah.

Kamera

Váš osobní
fotograf

Kamera je prodávána 
samostatně !

Kryt x1 Imbus x1 Prodloužení pro
dohuštění gum

Dálkové ovládání x1

Při rozbalení miniPLUSu zkontrolujte, zda jsou tyto položky součástí balení. Pokud vám chybí nějaké komponenty, obraťte se 
na svého prodejce / distributora nebo na nejbližší servisní středisko. 
Po ověření, že jsou všechny komponenty přítomny a v dobrém stavu, můžete svůj nový miniPLUS sestavit.
Uchovávejte krabici a obalový materiál pro případ, že budete v budoucnu potřebovat zaslat svůj miniPLUS.
Před montáží, montážním příslušenstvím nebo čištěním vždy vypněte miniPLUS a odpojte nabíjecí kabel.

Kabel pro
USB nabíjení

x1

Nabíječka x1

2. Obsah balení 3. Popis produktu
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Joystick

Joystick

Mód sledování

Sledování

Domů

Domů

Kamera

Prostor antény

Kamera mód
(upravitelné)

Vypínač. Krátkým stisknutím tlačítka Domů zapnete dálkové ovládání. Dlouhým stisknutím ho vypnete. 
Dálkový ovladač se vypne při nečinnosti po dobu dvou minut. 
Domácí režim. Krátkým stiskem tlačítka Domů můžete informovat váš miniPLUS o držení pozice. 
Kontrolka baterie dálkového ovládání. 
> 20% výkon   Modrá   Nabíjení  Červená, Dýchání 
<20% napájení  Červená   Plně nabitá  Modrá 
<10% napájení Červená, Bliká 
<5% napájení  Dálkový ovladač se automaticky vypne.

Dálkové ovládání obsahuje Li-ion baterii. Dodržujte všechny pokyny uvedené v tomto dokumentu a na štítku zařízení. 
V opačném případě riskujete zranění osob nebo škody na majetku v důsledku požáru, výbuchu, úrazu elektrickým 
proudem a jiných nebezpečí.

Nelze opravit. Chcete-li baterii vyměnit, kontaktujte společnost odborný servis.

Používejte pouze nabíjecí kabel schválený společností Ninebot nebo Segway. 
Použijte jej řádně v rámci jmenovitého rozsahu.

Vždy používejte napájecí zdroj, který splňuje požadavky na zdroj napájení SELV a IEC60950-1

1. Nasuňte tyč řízení na montážní konzoli. Kabel protáhněte otvorem.
2. Zarovnejte jazýček na jednom konektoru s drážkou na druhé straně. Připojte kabely.
3. Namontujte dva šrouby M5. Pevně utáhněte přiloženým šestihranným klíčem.
4. Zapněte jednotku, abyste zkontrolovali, zda jsou kabely správně připojeny. 
    MiniPLUS pípne, pokud kabel není správně nainstalován. Zatlačte víčko na tyč řízení, 
    dokud nezapadne na místo.

Při použití dálkového ovladače nezakrývejte oblast antény; Nezakrývejte oblast antény žádnou částí těla. 
Pokud dálkový ovladač nepoužíváte, vypněte jej a uložte jej do úložného prostoru. Vezměte prosím na vědomí, 
že dálkový ovladač nemůže ovládat pohyb vašeho miniPLUSu v režimu Jízda.

Ujistěte se, že jsou kabely pevně připojeny.

VAROVÁNÍ

1)

2)
3)

Krátkým stiskem tlačítka Follow Mode zapnete / vypnete režim sledování. Pomocí App můžete 
nastavit následující rychlost a vzdálenost (od vozidla k regulátoru). 
Dlouhým stiskem (1 s) tlačítka Follow Mode (Režim sledování) můžete pomocí joysticku ovládat 
polohu a natočení připojeného fotoaparátu.

1)

2)

S aplikací můžete přizpůsobit, co toto tlačítko dělá. Standardně zapíná / vypíná režim uzamčení. 
Pokud je fotoaparát detekován, krátkým stisknutím tlačítka Režim fotoaparátu pořídíte snímek. 
Dlouhým stiskem (1 s) spustíte nahrávání videa a pak krátkým stisknutím zastavíte nahrávání. 
Během nahrávání tlačítko bliká modře.

1)
2)

Další informace naleznete v pokynech k fotoaparátu.

Pohybem joysticku zapnete režim dálkového ovládání. 
Pomocí aplikace nastavte maximální rychlost miniPLUS.

1)

4. Složení segwaye
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      Existují bezpečnostní rizika při učení se miniPLUS. Před první jízdou si musíte přečíst 
bezpečnostní pokyny a následovat návod „New Rider Tutorial“ v aplikaci. 

Pro vaši bezpečnost není v tomto okamžiku váš miniPLUS aktivován a po zapnutí napájení občas pípne. 

Až do aktivace si miniPLUS udržuje velmi nízkou jízdní rychlost a citlivost řízení a neměl by jezdit. 
Nainstalujte aplikaci do svého mobilního zařízení (s technologií Bluetooth 4.0 nebo vyšší), 
připojte se k zařízení miniPLUS s technologií Bluetooth a postupujte podle pokynů aplikace, 
abyste aktivovali svůj miniPLUS a sledovali tréninkové postupy. Stáhněte si aplikaci Segway-Ninebot
(iOS 8.0 nebo vyšší, Android ™ 4.3 nebo vyšší).

Nainstalujte aplikaci a zaregistrujte se/přihlašte se. Power ON the miniPLUS. The Bluetooth icon blinking 
indicates the miniPLUS is waiting for a connection.

Nepřipojujte nabíječku, pokud je nabíjecí port nebo nabíjecí kabel mokrý.

MiniPLUS je plně nabitý, když se LED dioda na nabíječce změní z červené (nabíjení) na zelenou (dobíjecí nabíjení).

Otevření a zavření: pro otevření nejprve stiskněte tlačítko a poté kryt sundejte; Chcete-li zavřít, vložte nejprve spodní 
část krytu a potom stiskněte tlačítko, dokud nezacvakne.

Použití: vložte dálkový ovladač nebo kameru dovnitř úložného prostoru, jak je zobrazeno. 
K bezpečnému zajištění předmětu použijte přídržný popruh.

Odkládací přihrádka je voděodolná, ale ne vodotěsná. Nemůže bránit vniknutí rozsáhlého deště nebo vody.

1.

2.

Nabíjecí port

Dálkové ovládání Kamera

Otevřete gumovou západku Vložte konektor
do zdířky

Klikněte na „Vehicle“ poté „Search device“ pro připojení 
k vašemu miniPLUS. Po úspěšném připojení pípne 
miniPLUS. Ikona Bluetooth přestane blikat a zůstane svítit.

Pokud váš miniPLUS občas vydává alarm, přestaňte jezdit a podívejte se na App (pokud je připojen), kde najdete podrobnosti.

5. První jízda
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6. Nabíjení

7. Úložné prostory 



Jezdec musí vážit 25–100 kg a 
musí být vysoký (130–200 cm).

Používejte schválenou helmu a jiné ochranné pomůcky, 
abyste minimalizovali možné zranění.

Jděte na velkou otevřenou plochu a požádejte přítele, 
aby vám pomohl při první jízdě.

Po aktivaci vás aplikace povede přes výuku nového jezdce. 
Postupujte podle pokynů v aplikaci av této příručce.

POZNÁMKA 
Musíte nejprve stáhnout aplikaci na svém mobilním zařízení. 
Aplikace vás povede přes „New Rider Tutorial“.

Pro vaši bezpečnost miniPLUS omezí maximální rychlost na 4 km/h, 
dokud nedokončíte výuku nového jezdce. Pro první kilometr (1 km) 
po dokončení kurzu New Rider Tutorial bude maximální rychlost 
omezena na 10 km / h, poté můžete omezovač rychlosti vypnout 
přes aplikaci a dosáhnout maximální rychlosti miniPLUS (viz specifikace).

8. Pokyny pro jízdu
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VAROVÁNÍ

1. Lehce položte jednu nohu na podložku, zatímco 
druhou nohu držte na zemi a držte svou váhu. 
Netlačte na tyč řízení nohou.

2.

Pomalu přeneste svou hmotnost na miniPLUS. 
Přístroj pípne a signalizuje, že je nyní v režimu 
vyvážení. Pomalu jděte druhou nohou.

3. Postavte se s hmotností rovnoměrně rozloženou 
na obě nohy, uvolněte se a dívejte se přímo vpřed.

4.

Jemně nakloňte své tělo dopředu a dozadu, 
abyste ovládali svůj pohyb.

5. Pro otáčení se jemně opřete levou nebo 
pravou nohu o sloupek řízení.

6.

VAROVÁNÍ
Vždy nastupujte / sestupujte ze zadní strany miniPLUS.

≥ 4 m

≥ 4 m



9. Varování

1312

Než se pokusíte jet na miniPLUS, musíte si přečíst instrukce pro varování a bezpečné jízdy 
uvedené v této příručce a porozumět jim. Nedodržení těchto varování může mít za následek 
smrt nebo vážné zranění v důsledku: ztráty rovnováhy, trakce a / nebo kontroly; kolize; pádu.

Vyhněte se kontaktu 
s překážkami 
pneumatikou / kolem.

Nejezděte po veřejných 
komunikacích, dálnicích, 
ani ulicích.

Nezrychlujte, když miniPLUS 
nakloní dozadu nebo zazní 
alarm (omezovač rychlosti). 
Nepokoušejte se potlačit 
omezovač rychlosti.

Náhle nezpomalujte nebo nezrychlujte. 
Nenahýbejte se více než 5 ° nebo 
nezrychlujte / zpomalujte rychleji 
než 4 km/h/s.

MiniPlus je určen pouze
pro jedno jezdce. Nejezděte
na něm ve dvojci či s dítětem
v náručí.

Nejezděte přes prohlubně,
obrubníky, schody nebo
joné překážky.

Při jízdě nepřenášejte prudce
váhu a nenakládejte se náhle 
vpřed či vzad.

Při průjezdu malými nerovnostmi nebo nerovným terénem udržujte 
mírnou rychlost 3-10 km / h a udržujte kolena ohnutá. 
Nechoďte příliš pomalu nebo příliš rychle; 
jinak můžete ztratit kontrolu a spadnout.

Dávejte pozor na hlavu 
při průchodu dveřmi.

Vyvarujte se stoupání a klesání
vyšších než 15 °.

Nejezděte přes louže nebo 
jiné vodní plochy. 
Nenechte miniPLUS namočit.

15°

0



Varování
Než se pokusíte jet na miniPLUS, musíte si přečíst instrukce 
pro varování a bezpečné jízdy uvedené v této příručce a porozumět jim. 
Nedodržení těchto varování může mít za následek smrt nebo vážné 
zranění v důsledku: ztráty rovnováhy, trakce a / nebo kontroly; kolize.

Přenášení
Pro vaši bezpečnost je motor odpojen, když je miniPLUS zvednut ze země v režimu Balance. 
Když se miniPLUS vrátí dolů, začne se znovu vyvažovat. MiniPLUS nezvedejte za blatníky nebo 
podvozek; riskujete sevření nebo poranění vašich prstů / rukou. Zvedejte zařízení jen za otvor
v opěrnémpanelu, jak je znázorněno výše.

Když je váš miniPLUS zapnutý, ale žádný jezdec na něm nestojí, je v režimu Power Assist. 
Můžete řídit miniPLUS přes hladké povrchy pomocí řídítka. Neprovádějte ho po schodech, 
přes výmoly, přes velké popraskané / nerovné povrchy nebo přes jiné překážky; 
Veďte svůj miniPLUS kolem překážky nebo ho nad překážku nesete tak, 
jak je znázorněno na obrázku.

• Pokud se mobilní zařízení nebo dálkové ovládání nachází mimo dosah, miniPLUS se přestane 
pohybovat. Je však třeba dbát zvýšené opatrnosti: pokud je miniPLUS na jakémkoli typu svahu, 
může pokračovat v pohybu nebo dokonce ztrácet kontrolu a způsobit vážné zranění osob nebo 
škody na majetku. 
• Nepoužívejte režim sledování nebo režim dálkového ovládání v přeplněných prostorách nebo 
tam, kde hrozí nebezpečí ohrožení osob nebo majetku. V režimu dálkového ovládání vždy 
udržujte přístroj v dohledu. 
• Nepoužívejte miniPLUS k pronásledování lidí, zvířat, aut nebo cokoliv jiného 
v režimu dálkového ovládání.

V režimu dálkového ovládání je výchozí maximální rychlost 5 km/h , ale v aplikaci můžete 
změnit maximální rychlost.

Pokud nechcete jezdit, použijte režim 
Sledování. 
Stiskněte tlačítko Follow na dálkovém 
ovladači pro zapnutí nebo vypnutí režimu sledování.

Nemusíte se ohýbat neohrabaně, abyste 
mohli řídit miniPLUS kolem překážek. 
Pohybem joysticku na dálkovém ovladači 
můžete ovládat zařízení miniPLUS.

Režim 
Power Assist

Režim 
Follow

Dálkově 
ovládaný
režim

Vždy udržujte kontakt se 
zemí. Neskákejte ani se 
nepokoušejte 
o kaskadérské kousky.

Nepokoušejte se 
o kousky jakéhokoliv 
druhu. Vždy držte obě 
nohy na podložkách.

Nejezděte na plochách
s nízkou přilnavostí
(včetně mokrého povrchu, 
volného písku, 
volného štěrku a ledu).

VAROVÁNÍ

UPOZORNĚNÍ

10. Vlastnosti
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Čištění a skladování zařízení miniPLUS 
Čistěte měkkým a vlhkým hadříkem. Těžko odstranit nečistoty lze čistit kartáčkem na zuby a zubní pastou, 
pak vyčistit měkkým vlhkým hadříkem. Škrábance na plastových dílech mohou být leštěny 
extra jemným brusným papírem.
POZNÁMKA 
Neoplachujte miniPLUS alkoholem, benzínem, acetonem nebo jinými korozivními / těkavými rozpouštědly. 
Tyto látky mohou poškodit vzhled a vnitřní strukturu zařízení miniPLUS. MiniPLUS neumývejte 
myčkou nebo vysokotlakou hadicí.
     VAROVÁNÍ Ujistěte se, že miniPLUS je vypnutý, nabíjecí kabel je odpojen a gumový uzávěr na nabíjecím 
portu je před čištěním pevně utěsněn; jinak se můžete vystavit úrazu elektrickým proudem nebo 
poškození elektronických součástí.
MiniPLUS skladujte na chladném a suchém místě. Neskladujte ho po delší dobu venku. 
Vystavení slunečnímu záření a extrémním teplotám (horkým i studeným) urychlí proces stárnutí 
plastových součástí a může snížit životnost baterie.
Tlak vzduchu v pneumatikách se pohybuje od 45 do 50 psi. Nafukujte obě pneumatiky stejně.
Údržba akumulátoru 
Neskladujte ani nenabíjejte baterii při teplotách mimo uvedené limity (viz Specifikace). Nevyhazujte 
baterii. Informace o recyklaci a / nebo likvidaci baterií naleznete v místních zákonech a předpisech.
Dobře udržovaná baterie může dobře fungovat i po mnoha kilometrech jízdy. Po každé jízdě nabijte 
baterii a nevybíjejte baterii úplně. Při použití při pokojové teplotě (70 ° F [22 ° C]) je dosah a výkon 
baterie nejlepší. zatímco jeho použití při teplotách nižších než 0 ° C může snížit rozsah a výkon. 
Typicky může být rozsah -4 ° F (-20 ° C) poloviční než u stejné baterie při teplotě 22 ° C (70 ° F). 
Když se teplota zvýší, rozsah baterií se obnoví. Další podrobnosti jsou k dispozici v App.
POZNÁMKA 
Plně nabitá baterie by měla v pohotovostním režimu obvykle zůstat nabitá po dobu 120–180 dnů. 
Po každém použití baterii nabijte. Úplné vybití baterie může způsobit trvalé poškození baterie. 
Elektronika uvnitř baterie zaznamenává stav vybití baterie; Na škody způsobené nadměrným vybitím 
nebo nedostatečným vybitím se nevztahuje omezená záruka.
     VAROVÁNÍ 
Nepokoušejte se baterii rozebírat. Riziko požáru. Žádné části opravitelné uživatelem.
     VAROVÁNÍ Nejezděte, pokud je okolní teplota mimo provozní teplotu stroje (viz Specifikace), 
protože nízká / vysoká teplota omezuje maximální výkon / točivý moment. 
Mohlo by to způsobit zranění osob nebo škody na majetku v důsledku uklouznutí nebo pádu.

Jednotka
Balení
Užitečné zatížení
Hmotnost
Doporučený věk
Požadovaná výška
Max. rychlost
Typický dojezd
Max. sklon
Sjízdné plochy

Provozní teplota
Teplota skladování
Hodnocení IP
Doba nabíjení
Jmenovité napětí
Max. nabíjecí napětí
Teplota nabíjení
Jmenovitá kapacita
Nepřetržitý vybíjecí výkon

Systém řízení baterie
Jmenovitý výkon
Max. napájení

Rozměry

Váha

Jezdec

Parametry

Baterie

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, udusaná půda, svahy <15 °, překážky <1 cm), 
mezery <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 před přepětím, pod napětím, zkratem a přehřátím. 
Automatické spaní a automatické probuzení.

400x2 W
800x2 W

11. Údržba 12. Specifikace
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Číslo modelu
Výrobce
Jmenovitý výkon
Vstupní napětí
Výstupní napětí
Výstupní proud
Teplota nabíjení
Certifikace

Modelové číslo
Jmenovité napětí
Vstupní napětí
Provozní teplota
Teplota skladování
Kapacita baterie

Nabíječka

Dálkový 
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

Tento produkt byl testován a splnil požadavky ANSI / CAN / UL-2272. 
Baterie vyhovuje normě UN / DOT 38.3

Prohlášení o shodě Federální komunikační komise (FCC) pro USA
Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: 
(1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí přijmout jakékoli 
přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

POZNÁMKA 
Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 
15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti 
škodlivému rušení v obytných prostorách. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat 
vysokofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, 
může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, 
že v konkrétní instalaci nedochází k rušení. 

Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení 
rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, 
je uživatel vyzván, aby se pokusil napravit rušení jedním nebo více z následujících opatření: 
- Přesměrovat nebo přemístit přijímací zařízení anténa. 
- Zvýšte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem. 
- Připojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač. 
- Obraťte se na prodejce nebo zkušeného rádiového / televizního technika.
Toto zařízení splňuje limity FCC pro radiační expozici stanovené pro nekontrolované prostředí.

Prohlášení o shodě Industry Canada (IC) pro Kanadu
Toto zařízení je v souladu s normou RSS vydanou společností Industry Canada. Provoz podléhá 
následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat rušení a (2) toto zařízení 
musí přijímat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

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

Společnost Segway Inc. ani společnost Ninebot nenese žádnou odpovědnost za změny nebo 
modifikace, které nejsou výslovně schváleny společností Segway Inc. nebo společností Ninebot. 
Takové úpravy by mohly zrušit oprávnění uživatele k provozu zařízení.

 Segway miniPLUS (model N4M350)  Dálkový ovladač (model N4MZ68) 
 FCC ID: 2ALS8-NB5213   FCC ID: 2ALS8-NBPLUS  
 IC: 22636-NB5213    IC: 22636-NBPLUS

Prohlášení o shodě s Evropskou unií 
Informace o recyklaci baterií pro Evropskou unii

Baterie nebo balení baterií jsou označeny v souladu s evropskou směrnicí 2006/66 / ES 
o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech. Směrnice stanoví rámec 
pro vrácení a recyklaci použitých baterií a akumulátorů podle platných předpisů v celé Evropské unii. 
Tento štítek je použit na různých bateriích, což znamená, že baterie nesmí být vyhozena, 
nýbrž po skončení životnosti podle této směrnice.

13. Certifikace 
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V souladu s evropskou směrnicí 2006/66 / ES jsou baterie a akumulátory označeny tak, aby označovaly, 
že mají být sebrány odděleně a recyklovány na konci své životnosti. Štítek na baterii může také 
obsahovat chemický symbol pro příslušný kov v baterii (Pb pro olovo, Hg pro rtuť a Cd pro kadmium). 
Uživatelé baterií a akumulátorů nesmějí likvidovat baterie a akumulátory jako netříděný komunální 
odpad, ale používají sběrný rámec, který je k dispozici zákazníkům pro vrácení, recyklaci a úpravu 
baterií a akumulátorů. Účast zákazníků je důležitá pro minimalizaci potenciálních účinků baterií a 
akumulátorů na životní prostředí a lidské zdraví v důsledku potenciální přítomnosti nebezpečných látek. 

Směrnice o omezení nebezpečných látek (RoHS)
Výrobky Ninebot prodávané v Evropské unii dne 3. ledna 2013 nebo později splňují požadavky 
směrnice 2011/65 / EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a 
elektronických zařízeních („RoHS“). nebo „RoHS 2“). 
Směrnice o rádiových a telekomunikačních koncových zařízeních

Segway Europe B.V. 
Kontaktní adresa EU pouze pro regulační témata: Hogehilweg 8, 1101CC, Amsterdam, Nizozemsko

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd tímto prohlašuje, že bezdrátová zařízení uvedená v této části 
jsou v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53 / EU.

Dovozce:
Beryko s.r.o.

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


