Instrukcja obsługi
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w segmencie miniPLUS,
aktualizacji oprogramowania układowego i aktualizacji
instrukcja w dowolnym momencie. Odwiedź stronę www.segway.com, aby pobrać
najnowsze materiały użytkownika. Musisz zainstalować aplikację, aby śledzić nowe
Rider Tutorial, aktywuj swój segway miniPLUS i uzyskaj najnowsze aktualizacje i
instrukcje bezpieczeństwa

Dziękujemy za wybranie miniPlus
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Dziękujemy za wybranie Segway miniPLUS (zwanego dalej miniPLUS). Twój miniPLUS jest zarówno silnym,
zdalnie sterowanym, elektrycznym urządzeniem równoważącym, jak i osobistym samochodem
rekreacyjnym.

przód

tył

UWAGA!
Zawsze wchodź / od tyłu miniPLUS. W przeciwnym razie ryzykujesz upadki i / lub kolizje,
ponieważ kierunek kierowania jest odwrócony.
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1 Bezpieczeństwo jazdy
1.

MiniPLUS jest produktem rekreacyjnym. Przed opanowaniem umiejętności jazdy, musisz ćwiczyć. Ani Ninebot Inc. ani Segway
Inc. nie są odpowiedzialne za jakiekolwiek obrażenia lub szkody spowodowane przez brak doświadczenia kierowcy lub
nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w tym dokumencie.
2. Rozumiem, że można zmniejszyć ryzyko, postępując zgodnie ze wszystkimi instrukcjami i ostrzeżeniami zawartymi w tym
podręczniku, ale nie można wyeliminować całego ryzyka. Pamiętaj, że za każdym razem, gdy jeździsz w miniPLUS,
ryzykujesz zranienie lub śmierć w wyniku utraty kontroli, kolizji i upadków. Wchodząc do przestrzeni publicznej zawsze
przestrzegaj lokalnych przepisów i regulacji. Podobnie jak w przypadku innych pojazdów, większe prędkości wymagają
dłuższej drogi hamowania. Nagłe hamowanie na gładkich powierzchniach może spowodować poślizg kół, utratę równowagi
lub upadki. Bądź ostrożny i zawsze zachowuj bezpieczną odległość między tobą a innymi ludźmi lub pojazdami podczas
jazdy. Bądź czujny i zwolnij podczas wchodzenia w nieznane obszary.
3. Podczas jazdy zawsze noś kask. Użyj zatwierdzonego kasku rowerowego lub deskorolkowego, który pasuje prawidłowo do
paska pod brodą i zapewnia ochronę tylnej części głowy.
4. Nie próbuj swojej pierwszej jazdy w żadnym miejscu, w którym możesz spotkać dzieci, pieszych, zwierzęta domowe,
pojazdy, rowery lub inne przeszkody i potencjalne zagrożenia.
5. Szanuj pieszych, zawsze ustępując pierwszeństwa. Przechodź po lewej stronie, gdy tylko jest to możliwe. Zbliżając się do
pieszego od przodu, trzymaj się prawej strony i zwolnij. Unikaj zaskakujących pieszych. Gdy zbliżasz się od tyłu, ogłaszaj się
i zwolnij do prędkości chodu podczas mijania. Prosimy o przestrzeganie lokalnych przepisów ruchu drogowego, jeśli sytuacja
jest inna.
6. W miejscach, w których nie obowiązują przepisy i regulacje dotyczące samoczynnego równoważenia pojazdów
elektrycznych, należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa wyszczególnionymi w niniejszej
instrukcji. Ani firma Ninebot Inc., ani Segway Inc. nie są odpowiedzialne za żadne uszkodzenia mienia, obrażenia / śmierć,
wypadki lub spory prawne spowodowane naruszeniem instrukcji bezpieczeństwa.
7. Nie pozwalaj nikomu na samodzielne poruszanie się po miniPLUS, chyba że dokładnie przeczytasz tę instrukcję, obejrzysz
film o bezpieczeństwie i podążysz za samouczkiem nowego kierowcy w aplikacji. Bezpieczeństwo nowych motocyklistów
należy do Ciebie. Pomagaj nowym zawodnikom, dopóki nie poczują się komfortowo z podstawową obsługą miniPLUS. Upewnij
się, że każdy nowy jeździec nosi kask i inny sprzęt ochronny.
8. Przed każdą jazdą sprawdź luźne elementy złączne, uszkodzone komponenty i niskie ciśnienie w oponach. Jeśli miniPLUS
generuje nienormalne dźwięki lub sygnalizuje alarm, natychmiast przestań jeździć. Zdiagnozuj swój miniPLUS za
pośrednictwem aplikacji i zadzwoń do swojego dealera / dystrybutora do serwisu.

2.

9. Bądź czujny! Skanuj zarówno daleko, jak i przed swoim miniPLUS - twoje oczy są najlepszym narzędziem do bezpiecznego
omijania przeszkód i niskich powierzchni trakcyjnych (w tym, ale nie wyłącznie, mokrego podłoża, luźnego piasku, luźnego
żwiru i lodu).
10. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, w niniejszym dokumencie należy przeczytać i przestrzegać wszystkich komunikatów
"OSTRZEŻENIE" i "OSTRZEŻENIE". Nie jeździć z niebezpieczną prędkością. Pod żadnym pozorem nie należy jeździć po drogach
samochodami. Producent zaleca, aby zawodnicy byli w wieku od 16 do 60 lat. Zawsze stosuj się do instrukcji bezpieczeństwa:
A. Osoby, które nie powinny jeździć na miniPLUS to:
i. Ktoś pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
ii. Każdy, kto sunie z powodu choroby, która naraża ją na ryzyko, jeśli angażują się w forsowną aktywność fizyczną.
iii. Każdy, kto ma problemy z równowagą lub z umiejętnościami motorycznymi, które mogłyby zakłócać ich zdolność do
zachowania równowagi.
iv. Każdy, którego wzrost lub waga przekracza określone ograniczenia (patrz dane techniczne).
v. Kobiety w ciąży.

B. Zawodnicy w wieku poniżej 18 lat powinni jeździć pod nadzorem osoby dorosłej.
C. Podczas korzystania z tego produktu przestrzegaj lokalnych przepisów i regulacji. Nie jeździć w miejscach zabronionych
przez lokalne przepisy.
D. Aby bezpiecznie jeździć, musisz wyraźnie widzieć to, co jest przed tobą i musisz być wyraźnie widoczny dla innych.
E. Nie jeździć na śniegu, w deszczu ani na drogach, które są mokre, błotniste, lodowate lub śliskie z jakiegokolwiek powodu.
Nie należy przejeżdżać przez przeszkody (piasek, luźny żwir lub patyki). Może to doprowadzić do utraty równowagi lub trakcji i
może spowodować upadek.
F. Nie wolno gwałtownie przyspieszać ani zwalniać. Nie przyspieszaj, gdy miniPLUS przechyli się do tyłu lub wyemituje alarm.
Nie próbuj zastępować ogranicznika prędkości.
11. Nie próbuj ładować swojego miniPLUSa, jeśli ładowarka lub gniazdko elektryczne są mokre.
12. Podobnie jak w przypadku każdego urządzenia elektronicznego, podczas ładowania należy używać urządzenia
przeciwprzepięciowego, aby chronić urządzenie miniPLUS przed uszkodzeniem spowodowanym skokami napięcia i skokami
napięcia. Korzystaj tylko z ładowarki dołączonej do Segway'a. Nie używaj ładowarki z żadnego innego produktu.
13. Używaj tylko części i akcesoriów zatwierdzonych przez Ninebot lub Segway. Nie modyfikuj swojego miniPLUS. Modyfikacje
twojego miniPLUS mogą zakłócać działanie miniPLUS, może spowodować poważne obrażenia i / lub uszkodzenie, i
może unieważnić ograniczoną gwarancję.
14. Nie siadaj na kierownicy. Może to spowodować poważne obrażenia i / lub uszkodzenie miniPLUS.

2 Zawartość
Drążek sterowania
(zintegrowany system
lokalizacji RF)

3 Diagram
Interfejs aparatu

User Materials

Drążek z ochraniaczami
na kolana
USER MANUAL

QUICK START

LIMITED WARRANTY

Drązek sterujący

Blokada

Schowek

Bluetooth
Podstawa
jeżdzika

Reflektor

Ograniczenie
prędkości

Pudełko z akcesoriami

Błotnik
Jeżdzik

Poziom
naładowania
Akcesoria w pudełku
M5 śróbki x2

Przycisk Powe
Port ładowania
Wentyl
Bateria

Cap x1

Imbus x1

Valve Stem
Extension x 1

Mata na stopy
Światła

Kamera
Pilot x 1

USB kabel x 1

ŁĄdowarka
x1

Przycisk Power
Blokada

Włącz / WYŁĄCZ. MiniPLUS wyłączy się automatycznie po 10 minutach bezczynności lub po odłożeniu
(poziomo) na ponad 30 sekund.
Włącz tryb blokady za pomocą aplikacji. MiniPLUS i aplikacja będą wibrować i emitować alarm, jeśli ktoś
go poruszy. Pilot zdalnego sterowania będzie również alarmować, jeśli jest włączony i znajduje się w
zasięgu (65 stóp [20 metrów])

Bluetooth
Kamer sprzedawana oddzielnie sold
separately.

When Gdy aplikacja jest podłączona do miniPLUS, ta ikona będzie świecić stale. Gdy Bluetooth jest
włączony-ale nie połączony z inteligentnym telefonem - ta ikona będzie migać.
Włącz i dostosuj tryb ograniczenia prędkości za pośrednictwem aplikacji. Gdy ikona jest

Limit
prędkości

podświetlona, tryb limitu prędkości jest włączony. Ten limit prędkości można dostosować w
aplikacji. Gdy zbliżasz się do ograniczenia prędkości, miniPLUS odchyla się do tyłu. Po osiągnięciu
limitu prędkości miniPLUS wyda sygnał dźwiękowy..

Power Level

Wskazuje pozostały czas pracy akumulatora. Każdy blok odpowiada około 20% mocy. Gdy bateria jest
prawie rozładowana, ikona miga, a miniPLUS emituje sygnał dźwiękowy, wskazując, że musisz
naładować swój miniPLUS. Twój miniPLUS stopniowo zmniejszy maksymalny limit prędkości, gdy
poziom mocy stopniowo spadnie. Kiedy mniej niż 10%, prędkość zostanie ograniczona do 6,2 mph (10
km / h). Użyj aplikacji, aby wyświetlić pozostałą moc i szacunkowy pozostały zakres

Uwaga !

Pilot

Antena
Joystick

● Pilot zdalnego sterowania zawiera baterię litowo-jonową. Postępuj zgodnie ze wszystkimi
instrukcjami w tym dokumencie i na etykiecie urządzenia. W przeciwnym razie istnieje ryzyko
obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia w wyniku pożaru, wybuchu, porażenia prą dem elektrycznym I
inne niebezpieczeństwa.
● Nie można serwisować użytkownika. Aby wymienić baterię, skontaktuj się z Segway (strona 21).

Przycisk podążaj Mode

Camera Mode

● Używaj tylko kabla ładującego zatwierdzonego przez firmę Ninebot lub Segway. Używaj go
prawidłowo w zakresie znamionowym.

(Customizable)

● Zawsze używaj zasilacza spełniającego wymagania ograniczonej mocy SELV i IEC60950 -1.

Home

Home

1) 1) Wyłącznik zasilania. Krótko naciśnij przycisk Home, aby włączyć pilot zdalnego sterowania.
Długie naciśnięcie, aby go obrócić. Pilot zdalnego sterowania zmieni się na bezczynny na dwie
minuty.
2) Tryb domowy. Krótko naciśnij przycisk Home, aby powiadomić miniPLUS o pozycji.
3) Kontrolka baterii pilota zdalnego sterowania.
> 20%
< 20%
< 10%
< 5%

Joystick
Podążąj

power
power
power
power

Niebieski
Czerwony
Czerwony, Migajacy
Pilot wyłączy się automatycznie

ładowanie
Czerowny, niskipoziom
Naładowany -niebieski

1) Przesuń joystick, aby włączyć tryb zdalnego sterowania. Użyj aplikacji, aby dostosować
maksymalną prędkość pojazdu
1) Short 1) Krótko naciśnij przycisk Follow Mode, aby włączyć / wyłączyć tryb Follow. Użyj aplikacji, aby
dostosować następującą prędkość i odległość (od pojazdu do kontrolera).
2) 2) Długie naciśnięcie (1 sek) przycisku trybu śledzenia, aby użyć joysticka do sterowania wysokością i
odchyleniem kamery (opcja do kupienia)

Camera

1. Przesuń drążek kierowniczy na wspornik montażowy. Przeprowadź kabel przez otwór.
2. Wyrównaj wypustkę na jednym złączu z wycięciem z drugiej. Podłącz kable.
3. Zainstaluj dwie śruby M5. Dokręcić bezpiecznie za pomocą załączonego klucza imbusowego.
4. Włącz zasilanie urządzenia, aby sprawdzić, czy kable są właściwie podłączone. MiniPLUS wyda sygnał
dźwiękowy, jeśli kabel nie jest prawidłowo zainstalowany. Naciśnij zatyczkę na drążek sterowniczy, aż
zaskoczy na swoim miejscu.
1
2

3

4

1) Dzięki aplikacji możesz dostosować działanie tego przycisku. Domyślnie włącza / wyłącza tryb
blokady.
2) Po wykryciu aparatu krótko naciśnij przycisk Tryb aparatu, aby zrobić zdjęcie. Długie
naciśnięcie (1 s), aby rozpocząć nagrywanie wideo, a następnie krótkie naciśnięcie, aby zatrzymać
nagrywanie. Przycisk miga na niebiesko podczas nagrywania.

Podczas używania pilota nie zasłaniaj obszaru anteny; nie zasłaniaj obszaru anteny żadną częścią ciała. Włącz pilot i
schowaj go w schowku, gdy nie jest używany. Pamiętaj, że pilot nie może kontrolować ruchu twojego miniPLUS w trybie
jazdy..
06

4 Składanie miniPLUS

Upewnij się, że kable są dobrze podłączone.
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5 Pierwasza
jazda

Podczas nauki jazdy na miniPLUS istnieje ryzyko związane z bezpieczeństwem.
Musisz przeczytać Instrukcje bezpieczeństwa i postępować zgodnie z samouczkiem
nowego kierowcy w aplikacji przed pierwszą jazdą.

6 Ładowanie

Nie podłączaj do ładowania jesli port lub kabel jest wilgotny.

Dla Twojego bezpieczeństwa Twój miniPLUS nie jest aktywowany w tej chwili i
będzie wydawał od czasu do czasu sygnał dźwiękowy po włączeniu zasilania.
Do momentu aktywacji, miniPLUS zachowuje bardzo niską prędkość jazdy i czułość
kierowania, i nie należy go jeździć. Zainstaluj aplikację na swoim urządzeniu
mobilnym (z Bluetooth 4.0 lub nowszym), połącz się z miniPLUS za pomocą Bluetooth
i postępuj zgodnie z instrukcjami aplikacji, aby aktywować swój miniPLUS i postępuj
zgodnie z procedurami szkoleniowymi.

Otwórz klapke

Port ładow.

włóż kabel do wtyczki

Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację (system iOS 8.0 lub nowszy, system Android ™
4.3 lub nowszy
1

Zainstaluj aplikacje

2

Przycisk ON miniPLUS. Migająca ikona
Bluetooth wskazuje, że miniPLUS czeka na
połączenie.

7 Schowek
1. Otwieranie i zamykanie: aby otworzyć, najpierw naciśnij przycisk, a następnie wyciągnij pokrywę;
Aby zamknąć, włóż najpierw spód pokrywy, a następnie naciśnij zamknięty, aż usłyszysz kliknięcie.
2. Używanie: schowaj pilota lub kamerę w schowku, jak pokazano. Użyj paska mocującego, aby
bezpiecznie przytrzymać przedmiot.
1

3

kliknij "Pojazd" → "Wyszukaj urządzenie", aby
połączyć się z twoim miniPLUS. MiniPLUS
wyda dźwięk, kiedy
połączenie się powiodło. Ikona Bluetooth
przestanie migać i pozostanie włączona.

Vehicle N Fans Club Discover Me

Twój miniPLUS z przerwami wydaje alarm, przestaje jeździć i sprawdza aplikację (jeśli jest podłączona)
po szczegóły.
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2

Pilot

Kamera

Schowek jest chroniony przed wodą, ale nie wodoodporny. Nie można pozwolic przedostawaniu się dużych ilości deszczu
lub wody.
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8 Nauka jazdy
Po aktywacji aplikacja poprowadzi Cię przez
samouczek nowego jeźdźca. Postępuj zgodnie z
instrukcjami w aplikacji i w tej instrukcji.
Uwagi
Najpierw musisz pobrać aplikację na swoje urządzenie
mobilne. Aplikacja poprowadzi Cię przez Samouczek
nowego Jeźdźca.

Uwaga
Użytkownik musi ważyć 25–100 kg I
mieć wzrost 130–200 cm.

Dla Twojego bezpieczeństwa miniPLUS ograniczy
maksymalną prędkość do
2.5 mph (4 km / h), dopóki nie ukończysz samouczek
nowego Jeźdźca. Przez pierwsze 0.6 mil (1 km) po
ukończeniu samouczka Nowego Jeźdźca maksymalna
prędkość zostanie ograniczona do 6,2 mil na godzinę (10
km / h), po czym można wyłączyć ogranicznik prędkości za
pośrednictwem aplikacji i osiągnąć maksymalną prędkość
miniPLUS (patrz specyfikacja).

Wear an approved helmet and other
protective gear to minimize any
possible injury.

3 Powoli przenieś swój ciężar na
miniPLUS. Urządzenie wyda sygnał
dźwiękowy, wskazując, że jest
teraz w trybie równowagi. Powoli
nabierz drugą stopę.

4 Stań z ciężarem
równomiernie rozłożonym na
obu stopach i zrelaksuj się,
patrząc prosto przed siebie..

5 Delikatnie pochyl ciało do przodu i
do tyłu, aby kontrolować ruch

6 Abysięobrócić,delikatniepochylsięwlewo
lubwprawonadrążkukierownicy.

≥ 12 ft. (4 m)

≥ 12 ft. (4 m)

1 Go Idź na dużą otwartą przestrzeń i poproś
przyjaciela o pomoc przy pierwszej jeździe..
Ostrzeżenie
Zawsze wchodzi I schodż od tyłu miniPLUS.
10

2 Lekko umieść jedną stopę na macie,
utrzymując drugą stopę na ziemi,
trzymając swoją wagę. Nie naciskaj
drążka kierowniczego na nogę.
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9 Ostrzeżenia

Przed próbą jazdy na miniPLUS należy przeczytać i zrozumieć instrukcje dotyczące
Ostrzeżeń i Bezpiecznej Jazdy w tym podręczniku. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń może
skutkować śmiercią lub poważnymi obrażeniami z powodu: utraty równowagi, trakcji i / lub
kontroli; kolizje; i upada.

0

Unikaj kontaktu
przeszkód z oponą
/ kołem.

Uważaj na głowę podczas
przechodzenia przez drzwi.

Podczas pokonywania niewielkich wybojów lub
nierównego terenu, utrzymuj umiarkowaną prędkość 2-6
mph (3-10 km / h) i trzymaj kolana zgięte. Nie idź zbyt
wolno lub zbyt szybko; w przeciwnym razie możesz
utracić kontrolę i upaść.

Unikaj nachyleń bardziej
stromych niż 15 °.

Nie przejeżdżaj
kałuże lub inne zbiorniki
wodne. Nie zmoknij.
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Nie jeździć po
drogach publicznych,
autostradach,
autostradach ani
ulicach.

MiniPLUS jest
przeznaczony tylko dla
jednego jeźdźca. Nie
jeździć podwójnie ani nie
przewozić pasażerów. Nie
noś dziecka.

Nie przyspieszaj, gdy
miniPLUS przechyli się do
tyłu lub wyemituje alarm
(ogranicznik prędkości).
Nie próbuj zastępować
ogranicznika prędkości..

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

Nie przyspieszaj ani nie
zwalniaj gwałtownie. Nie
przechylać się więcej niż 5 °
lub przyspieszać / zwalniać
szybciej niż 2,5 mph / s (4 km
/ h / s).

Nie kołysz się w przód iw tył
ani nie gwałtownie zmieniaj
swoją wagę.
13

UWAGA

Przed próbą jazdy na miniPLUS należy przeczytać i zrozumieć instrukcje dotyczące
Ostrzeżeń i Bezpiecznej Jazdy w tym podręczniku. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń
może skutkować śmiercią lub poważnymi obrażeniami z powodu: utraty równowagi,
trakcji i / lub kontroli; kolizje; i upada.

Tryb Power
Assist
Kiedy twój miniPLUS jest włączony, ale nie stoi na nim żaden jeździec, jest w trybie Power Assist Mode. Steruj miniPLUS
przez gładkie powierzchnie za pomocą drążka kierownicy. Nie prowadź po schodach, wybojach, dużych pękniętych /
nierównych powierzchniach lub innych przeszkodach; poprowadź swój miniPLUS wokół przeszkody lub przenieś go przez
przeszkodę, jak pokazano powyżej.

Nie próbuj żadnych
sztuczek. Zawsze trzymaj
obie stopy na matach.

Utrzymujkontaktzpodłożemprzez
całyczas.Nieskaczaniniepróbuj
sztuczek.

Nie jeździć po niskich
nawierzchniach
trakcyjnych (w tym,
między innymi, mokrym
podłożu, luźnym piasku,
uźnym żwirze i lodzie).

10 Funkcje

Tryb Śledź

Jeśli nie chcesz jeździć, skorzystaj z trybu śledzenia,
aby zabrać ze sobą swój miniPLUS. Naciśnij przycisk
Idź za na pilocie, aby włączyć lub wyłączyć tryb
śledzenia.

Tryb zdalnego sterowania

Nie musisz schylać się niezgrabnie, aby sterować
miniPLUS wokół przeszkód. Przesuń joystick na
pilocie, aby sterować miniPLUS.

Ostrzeżenie!
• Jeśli urządzenie mobilne lub pilot zdalnego sterowania znajdzie się poza zasięgiem, miniPLUS przestanie się
poruszać. Należy jednak zachować ostrożność: jeśli miniPLUS znajduje się na jakimkolwiek zboczu, może nadal się
poruszać lub nawet stracić kontrolę i spowodować poważne obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia.
• Nie korzystaj z trybu śledzenia lub zdalnego sterowania w zatłoczonych miejscach lub w miejscach, w których
istnieje potencjalne zagrożenie dla ludzi lub mienia. Ponadto zawsze należy utrzymywać urządzenie w zasięgu

Podnoszenie
Ze względów bezpieczeństwa, moc silnika zostaje odcięta, gdy miniPLUS zostanie podniesiony do ziemi w trybie
równowagi. Po ustawieniu miniPLUS ponownie rozpocznie się równoważenie. Nie podnoś miniPLUSa przez błotniki lub płytę
główną; ryzykujesz uszczypnięcie lub zranienie palców / rąk. Podnieś za pomocą drążka sterowniczego jak wyżej.

wzroku w trybie zdalnego sterowania.
• Nie używaj swojego miniPLUS do ścigania ludzi, zwierząt, samochodów lub czegokolwiek innego w trybie zdalnego sterowania.
Uwaga
W trybie zdalnego sterowania domyślną maksymalną prędkością jest 3 mph (5 km / h), jednak można zmienić maksymalną prędkość
w aplikacji

11 Konserwacja

12 Specifications

Czyszczenie i przechowywanie Twojego miniPLUS

Item

N4M350 Parameters

Użyj miękkiej, wilgotnej ściereczki, aby wyczyścić główny komputer. Trudne do usunięcia zabrudzenia można wyczyścić
szczoteczką i pastą do zębów, a następnie wyczyścić miękką, wilgotną ściereczką. Rysy na częściach z tworzywa sztucznego
można polerować za pomocą bardzo drobnego papierowego papieru ściernego.

Wymiary

Samo urządzenie

22.7×11.0×24.4 in (577×280×620 mm)

Z opakowanim

23.0×17.6×13.0 in (583×447×330 mm)

UWAGA

Waga

Opakowanie

55–220 lbs (25–100 kg)

Netsamo urządzenie

35.9 lbs (16.3 kg)

Rekomendowany wiek

16–60 years

Wymagany wzrost

4’3”–6’6” (130–200 cm)

Max. prędkość

12.5 mph (20 km/h)

Nie myć urządzenia miniPLUS alkoholem, benzyną, acetonem ani innymi żrącymi rozpuszczalnikami. Substancje te mogą
uszkodzić wygląd i strukturę wewnętrzną Twojego miniPLUS. Nie myć urządzenia miniPLUS za pomocą myjki
wysokociśnieniowej lub węża wysokociśnieniowego.
OSTRZEŻENIE
Upewnij się, że miniPLUS jest WYŁĄCZONY, kabel ładowania jest odłączony, a gumowa zaślepka portu ładowania jest
szczelnie zamknięta przed czyszczeniem; w przeciwnym razie możesz narazić się na porażenie prądem lub uszkodzenie
elementów elektronicznych.
Przechowuj swój miniPLUS w chłodnym, suchym miejscu. Nie przechowuj go na zewnątrz przez dłuższy czas. Ekspozycja na
działanie promieni słonecznych i skrajnych temperatur (zarówno gorących, jak i zimnych) przyspieszy proces starzenia się
plastikowych komponentów i może skrócić żywotność baterii.

Użytkownik

Max.odległość

22 miles (35 km)

1

Max. nachylenie
Parametery
sprzętu

15°
Zmiana terenu nachylenia < 15°, wyskość < 0.4 in (1 cm),

przeszkody
Temperatura pracy

14–104°F (-10–40°C)

Temperatura przechowywania

-4–122°F (-20–50°C)

IP wskaźnik

IP54

Ciśnienie w oponach
Napompuj opony do 45-50 psi. Napompuj obie opony jednakowo..

Czas ładowania

4h

Napięcie nominalne

Konserwacja zestawu akumulatorów
Nie przechowuj ani nie ładuj akumulatora w temperaturach przekraczających podane ograniczenia (patrz dane techniczne).
Nie wyrzucaj ani nie niszcz baterii. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami i regulacjami dotyczącymi recyklingu i / lub
utylizacji baterii.
Dobrze utrzymana bateria może dobrze działać nawet po wielu kilometrach jazdy. Ładuj akumulator po każdym jeździe i
unikaj całkowitego rozładowania akumulatora. W przypadku używania w temperaturze pokojowej (70 ° F [22 ° C]) zasięg
baterii i wydajność są najlepsze; używanie go w temperaturach poniżej 32 ° F (0 ° C) może zmniejszyć zasięg i wydajność.
Zazwyczaj w zakresie -4 ° F (-20 ° C) zakres może być o połowę niższy od tej samej baterii w temperaturze 22 ° C (70 ° F).
Zasięg baterii zostanie przywrócony, gdy temperatura wzrośnie. Więcej szczegółów jest dostępnych w aplikacji.

51 VDC

Max. napięcie

58.8 VDC

Temperatura ładowania

32–104°F (0–40°C)

UWAGA
Zazwyczaj w pełni naładowana bateria powinna być ładowana przez 120-180 dni w trybie gotowości. Pamiętaj, aby ładować
baterię po każdym użyciu. Całkowite rozładowanie akumulatora może spowodować trwałe uszkodzenie akumulatora.
Elektronika wewnątrz akumulatora rejestruje stan rozładowania i rozładowania akumulatora; uszkodzenia spowodowane
nadmiernym rozładowaniem lub niedostatecznym rozładowaniem nie będą objęte ograniczoną gwarancją.
OSTRZEŻENIE
Nie próbuj rozbierać baterii. Ryzyko pożaru. Brak części, które mogą być serwisowane przez użytkownika.
OSTRZEŻENIE
Nie jeździć, gdy temperatura otoczenia jest poza temperaturą pracy maszyny (patrz Dane techniczne), ponieważ niska /
wysoka temperatura ograniczy maksymalną moc / moment obrotowy. Może to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie
mienia w wyniku poślizgnięć lub upadków.

Batteria

Nominala pojemność
Ciągła moc rozładowania

Silnik

System zarządzania
akumulatorem
Nominala Moc
Max. MOC

329 Wh
2

1530 W
Ochrona przed przepięciami, podnapięciem, zwarciem i
przegrzaniem. Auto-sleep i auto-wake.
400×2 W
800×2 W

[1] Typowy zakres: testowany podczas jazdy z pełną mocą, obciążenie 70 kg, prędkość 77 ° F (25 ° C), prędkość jazdy 9,3 km / h
(15 km / h) na chodniku.
[2] Moc ciągła: testowany przy pełnej mocy w temperaturze 77 ° F (25 ° C). Wartość zmienia się wraz z temperaturą i
pojemnością pozostałej baterii. Na przykład moc ciągłego rozładowywania spada do ~ 80% maksymalnej wartości przy 10%
pozostałej pojemności baterii, a moc ciągłego rozładowywania spada do ~ 70% maksymalnej wartości w temperaturze 32 ° F
(0 ° C).
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Ładwarka

Pilot

Model

HT-A10-120W-58.8V

Producent

Chingmi(Beijing)Technology Co.,Ltd.

Supplier

Chingmi(Beijing)Technology Co.,Ltd.

Nominal Moc

120 W

Napięcie wejściowe

100-240 V AC ～ 50/60 Hz

Napięcie wyjściowe

58.8 VDC

Prąd wyjściowy

2A

Temperatura ładowania

32–104°F (0–40°C)

Wymagania

CE, RoHS, REACH, UL, FCC, IC, CCC

Model Number

N4MZ68

Rated Voltage

3.7 VDC

Napięcie wejściowe

5 VDC

Temperatura pracy

14–122°F (-10°C–50°C)

Temperatura przechowywania

14–113°F (-10°C–45°C)

Moc baterii

680 mAh

elektrycznym i elektronicznym ("RoHS przekształcenie" lub "RoHS 2") .
Dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych

Segway Europe B.V.
EU Contact Address for regulatory topics only: Hogehilweg 8, 1101CC, Amsterdam, The Netherlands
Hereby, Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, declares that the wireless equipment listed in this section are in compliance with
the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

14 Znak towarowy i oświadczenie prawne
Ninebot i ikona kształtu są znakami towarowymi firmy Ninebot Inc .; Segway jest zarejestrowanym znakiem handlowym
Segway Inc .; Ninebot by Segway jest znakiem towarowym firmy Segway Inc .; iPhone i iOS, firmy Apple Inc .; Android,
należący do Google Inc. Właściciele zastrzegają sobie prawa do swoich znaków handlowych, o których mowa w niniejszej
instrukcji.

13 Certyfikat

Niniejsza instrukcja jest przygotowywana przez firmę Ninebot, która zastrzega sobie wszystkie prawa autorskie.

Zgodnie z dyrektywą europejską 2006/66 / WE baterie i akumulatory są oznakowane w sposób wskazujący, że należy je

MiniPLUS jest objęty patentami amerykańskimi i zagranicznymi. Informacje dotyczące patentów można znaleźć na stronie

zbierać osobno i poddać recyklingowi po zakończeniu okresu użytkowania. Etykieta na baterii może również zawierać

http://www.segway.com.

symbol chemiczny dla danego metalu w akumulatorze (Pb dla ołowiu, Hg dla rtęci i Cd dla kadmu). Użytkownicy baterii i

Podjęliśmy próbę dołączenia opisów i instrukcji do wszystkich funkcji miniPLUS w momencie drukowania. Jednak Twój

akumulatorów nie mogą wyrzucać baterii i akumulatorów w postaci nieposortowanych odpadów komunalnych, ale

miniPLUS może nieznacznie różnić się od pokazanego w tym dokumencie. Odwiedź Apple App Store (iOS) lub Google Play

wykorzystują ramy odbioru dostępne dla klientów w celu zwrotu, recyklingu i przetwarzania baterii i akumulatorów. Udział

Store (Android), aby pobrać i zainstalować aplikację

klientów jest ważny, aby zminimalizować potencjalne skutki baterii i akumulatorów dla środowiska i zdrowia ludzi ze
względu na potencjalną obecność niebezpieczn Udział klientów jest ważny, aby zminimalizować potencjalne skutki baterii i
akumulatorów dla środowiska i zdrowia ludzi ze względu na potencjalną obecność niebezpiecznych substancji.
Ograniczenie dyrektywy w sprawie substancji niebezpiecznych (RoHS)
Produkty Ninebot sprzedawane w Unii Europejskiej w dniu 3 stycznia 2013 r. Lub później spełniają wymogi
dyrektywy 2011/65 / UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie
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