Ninebot eKickScooter ZING
Uživatelský Manuál

E8/E10

Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny na produktu a kdykoli aktualizovat tuto příručku
okamžik. Parametry produktu se liší v závislosti na modelu. Mohou být změněny bez předchozího upozornění. Nejnovější uživatelský

Přečtěte si pozorně uživatelskou příručku a porozumějte montáži a použití, než na ní budete moci dítě jezdit.

materiál si můžete stáhnout z www.segway.com.

Nevyhazujte prosím tento návod, protože je trvalou součástí tohoto produktu.

Vítejte
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Děkujeme, že jste si vybrali Ninebot eKickScooter ZING (dále jen koloběžka)!
Koloběžka je speciálně konstruovaná pro komfortní a bezpečnou jízdu.Kombinuje síle elektrické energie s
ověřenou konstrukcí tradiční koloběžky. Užijte si bezstarostnou jízdu s touto cool, lehkou a jednoduše
ovladatelnou koloběžkou!
Než začnete ujistete se že jezdec odpovídá následujícím požadavkům:

E8

6–12 let.
!""#$%&'$()#$*+$,
3’9”–4’9” (115–145cm)

E10

8–14 let.
!""#$%&'$()#$*+$,
4’3”–5’3” (130–160 cm)

VAROVÁNÍ
Originální Manuál

Jízda je možná pouze pod dohledem dospělé osoby.
Nikdy nepoužívejte na silnicích v okolí vozidel, na prudkých stoupáních, bazénů a jiných vodních zdrojů, vždy jedzěte v
pevné obuvi, nedovolte jízdu více lidí najednou.

1. Bezpečnost při jízdě
Pamatujte

že

kdykoliv

používate

Kickscooter

- Nedotýkejte se pohybujícíh se kol, vlasy a oblečení zajistěte tak aby nepřišlo do kontaktu s pohyblivými částmi.
vystavujete

se

riziku

pádu

a

zranění! Abyste

minimalizovali riziko,

pozorně si přečtěte manuál a následujte instrukce, dodoržováním zásad uvedeném v manuále nelze eliminovat všechna rizika,
prosíme používejte produkt s rozvahou.

- Nepředjížejte. Zpomalte při vjezdu do neznámého prostředí. Vždy zpomalte před zatáčením.
- Buďte ostražití a dávejte pozor na své okolí. Vyhledávejte pohledem nebezpečné překážky či kluzké povrchy
a vyhýbejte se jim.

1. Produkt je určen pouze pro rekreační účely. Není určen k přepravě. Aby si jezdec osvojil dovednosti, musí si je procvičit.
Používejte opatrně, protože je zapotřebí dovednosti, aby se zabránilo pádům nebo kolizím, které by mohly způsobit zranění
uživatele nebo třetích stran. ani Ninebot Inc, což znamená Ninebot (Beijing) Tech Co., Ltd a dceřiné a přidružené společnosti, ani
Segway Inc. není odpovědná za žádná zranění, poškození nebo právní spory způsobené neodborností jezdců nebo nedodržením
pokynů v této příručce.

- Řídítka držte oběma rukama a nepřepravujte na kolobežce jakýkoliv náklad. Nepoužívejte mobil, kameru či sluchátka
a neprovozujte jiné aktivity během jízdy.

2. Při vstupu na veřejná místa vždy dodržujte místní zákony a předpisy. Na místech bez zákonů dodržujte bezpečnostní
pokyny uvedené v této příručce

-Jako u jiných vozidel platí že čím vyšší rychlost, tím delší brzdná dráha. Dávejte pozor při brždění na povrchu s
nízkou přilnavostí, může dojít ke smyku či pádu. Budtě ostražití a držte si odstup od ostatních

3. NEDOVOLTE, aby kdokoli jezdil na elektrokoloběžce sám, pokud si pečlivě nepřečetl tento návod. Za bezpečnost nového
uživatele zodpovídáte vy. Pomozte novým uživatelům, dokud si neosvojí základní ovládání elektrokoloběžky. Ujistěte se, že
každý nový jezdec nosí helmu a další ochranné pomůcky.

Pokud se kickscooter chová abnormálně, přestantě jej používat.

-Vyvarujte se náhlé akceleraci či brždění. Nikdy nepřekračujte maximální rychlost produktu (ta je ovlivněna váhou
jezdce,stoupáním,stavem baterie atd. )

VAROVÁNÍ

Kdo by neměl užívat produkt:
4. Používejte pouze součásti a příslušenství schválené společností Ninebot nebo Segway. Neupravujte elektrokoloběžku.
Změny vaší elektrokoloběžky by mohly narušit její provoz a způsobit vážné zranění a / nebo
poškození a mohlo by dojít ke ztrátě záruky.
5. Produkt musí být složen dospělou osobou, elektrokoloběžka obsahuje malé části, u kterých při vdechnutí hrozí riziko
udušení. Ukládejte plastové obaly a pytlíky mimo dosah dětí - riziko udušení. Děti by si něměly s elektrokoloběžkou hrát
nebo ji čistit, nabíjet či opravovat.

Jízdní Prostředí:
- Elektrokoloběžka ( dále Kickscooter) je určen pro jízdu po rovných suchých chodnících či asfaltových cestách.
Jezděte pouze venku. Ujistetě se že v okolí nejsou chodci,cyklisté a jiní jezdci ve vašem okolí.
- Vyhýbejte se okolí staveb, cestám kde dochází k náhle změně terénu či povrchu , vyhýbejte se výmolům,
strouhám, puklinám v silinci, hydrantům, zaparkovaným autům a dalším překážkám. Nejezděte v nezpevněném terénu šterk, písek
- Nejezděte ve sněhu či dešti. Ponoření baterie pod vodu může mít za následek, poškození baterie, požár či explozi
- Nejezděte při extrémních teplotách a za snížené viditelnosti, např. mlha,noc
- Nikdy nepoužívejde Kickscooter v okolí pozemních komunikací kde jezdí motorová vozidla, v okolí bazénů či srázů.

!"#Kdokoliv kdo je pod vlivem drog či alkoholu.
!!" Kdokoliv jehož zdravotní stav zakazuje sport či jinou fyzickou zátěž.
!!!"#Kdokoliv kdo má problém s udržováním rovnováhy.
!$"#Kdokoliv jehož věk či váha porušuje stanovené limity.
$" Kdokoliv jehož psychický stav vylučuje plné porozumění manuálu a ovládání produktu.

VAROVÁNÍ
Kickscooter je nevhodný pro děti do 6 let, kvůli svojí rychlosti.

Bezpečné užívání:
Nejezdete s kickscooterem pokud okolní teplota přesahuje stanovené limity. Okolní teplota může ovlivnit výkon produktu a dokonce
způsobit nehodu.
Vždy parkujte kickscooter na stabilní povrchu. Když je koloběžka postavená na stojánek zkontrolujte její stabilitu.
Přečtěte si pozorně manuál pře nabíjením. (viz nabíjení)

Při jízdě:
- Vždy používejte helmu a další ochranné prostředky při jízdě. Používejte certifikovanou cyklistickou helmu která
správně sedí na hlavě se zapnutým podbradníkem.

VAROVÁNÍ
Vždy používejte schálenou nabíječku a baterii od výrobce.

VAROVÁNÍ

Nedotýkejte se motoru ani brzd po jídzě, mohou být horké.

Používejte ochranné prostředky. Nejezděte v provozu.
Nikdy se na kickscooteru nenechte táhnut jiným vozidlem.
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2. Části a funkce

3. Montáž

Prosíme pozorně se seznamte s jednotlivými součástmi. Obrázky jsou pouze pro ilustrační účely. Výsledný produkt se může lišit.!
Řídítka
Páčka
akcelerátoru

Brzda

Nabíjecí adaptér
Tyč řízení
Háček

5mm
Imbusový
Klíč

2 Zasuňte objímku do značené polohy.

3 Postavte kickscooter na stojánek, stoupněte si na

4 Dotáhněte šrouby na objímce.

Záruční
List

Zap/Vyp Tlačítko
Indikátor Baterie
Indikátor jizdního režimu.

Objímka

Odpružení

1 Lehce povolte šrouby na objímce.

Příslušenství

Skládací pedál

základnu a zvedntěte řídítka dokud neuslyšíte
Prostor pro
jezdce

Blatníková brzda

Dotahovací moment: 7.5 Nm

cvaknutí.

Nabíjecí port

Stojánek

Motor

Tlačítko zapínání
Stiskněte tlačítko zapínání pro zapnutí koloběžky nebo pro změnu jízdního režimu. Režim Turbo je nastaven standartně po zapnutí.
Stiskněte na více jak 2 sekundy pro vypnutí.
Turbo mode
Max. Rychlost

Cruise mode

Safe mode

pomalu blikající, 2 pípnutí

!rychle blikající, 3 pípnutí

E8
E10

Ukazatel jízdního režimu

svítí, 1 pípnutí

Ambientní osvětlení (pouze E10)

plně barevné

modré

Indikátor baterie
Barva indikuje stav nabití baterie!"#$%&"zelená'"(%&)$%&"žlutá'"*(%&"červená+
*Pokud dojde k závadě na baterii, idikátor začne blikat červeně a kickscooter bude pípat.
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CK

CLI

červené

VAROVÁNÍ

UPOZORNĚNÍ

Vypněte kickscooter před montáží! Brzdové lano by

Pokud nejsou šrouby řádně dotaženy, řídítka se

nemělo být obmotaní okolo řídítek!

mohou vyosit a způsobit nehodu.
04

2

4. Pokyny před jízdou

Uchopte řídítka, jednu nohu položte na kickscooter,
druhou se odrazte.

3

Když se kickscooter dostatečně rozjede, přeneste
druhou nohu na kickscooter a držte balanc.

Ujistěte se že na kickscooeru nejsou žádné poškozené či uvolněné části. Zkontrolujte správné seřízení řídítek a stav pneumatik.
Ujistete se že všechny uzamykatelné komponenty jsou správně uzamčeny a dotaženy.
Baterie by měla být nabitá na více jak 20% (ukazatel nesvítí červeně) aby jste zajistili normální funkčnost produktu.
Ujistěte se že používáte správné ochranné pomůcky, certifikovanou helmu, loketní a kolenní chrániče. Doporučená
je pevná sportovní obuv, nejezděte v sandálích a žabkách. Dlouhé vlasy svažte do culíku.
!
Pro svou první jízdu si vyberte vhodné místo, bez automobilů,chodců a dalších potencionálních nebezpečí.
Zkontrolujte a dodržujte místní zákony a pravidla pro koloběžky.

Varovaní
Pokud máte obavy z používání, nebo se kickscooter projevuje nestandartně, přestantě produkt užívat a
kontaktujte podporu.

4 Akcelerace a zpomalení

5.Učení jízdy
Varování
Vždy používejte helmu a ochranné pomůcky abyste
minimalizovali rizika zranění při učení jízdy. Produkt
používejte pod dohledem dospělé osoby.

červený. Kickscooter nabijte (viz sekce nabíjení)

Akcelerace
Zpomalení

Upozornění

odrazte se nohou
stiskněte páku brzdy a/nebo
sešlápněte

Pro bezpečnost uživatele používejte “safe” jizdní
režim(viz strana 3), dokud nebude uživatel plně
sebevědomý s používáním produktu.

Rychlé blikání
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Turbo mode

Cruise mode

1 Vypněte Kickscooter pokud je indikátor baterie

Safe mode
stiskěnte páčku akcelerátoru

uvolněte páčku akcelerátoru a stiskněte brzdovou páčku a/nebo
sešlápněte blatníček - mechanickou brdzu

Akcelerace

Poznámka: Max. rychlost je
6.2mph (10km/h) v rámci
vzdálenosti 0.6 mi (1 km).

Poznámka: Akcelerátor se
aktivuje při dosažení
rychlosti: 1.9 mph
(3km/h)
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Zpomalení

6. Varování a Upozornění
Varování
Nedodržení bezpečnostních opatření a instrukcí může vést k vážnému zranění! Zodpovědná osoba musí na dítě
dohlížet po celou dobu jízdy. Ujistěte se že dítě rozumí a násladuje pokyny a upozornění uvedená v tomto
manuálu.

Varování
Při jízdě buďte ostražití, vyvarujte se agresivní akceleraci a brždění, riskujete zranění kvůli ztrátě rovnováhy nebo trakce.
NEPROVÁDĚJTE jakékoliv skoky či jiné “triky”. Obě pneumatiky musí být v kontaktu s povrchem za všech okolností!

5 !Pro zatočení, lehce otočte řídítky a přeneste své
težistě na požadovanou stranu.

6

NEJEZDĚTE na silnicích a
dálnicích. Může dojít k
vážnému zranění, či
usmrcení.

NEJEZDĚTE přez výmoly
hrboly a jiné překážky,
sestupte a veďte kickscooter!

NEMAČKEJTE akcelerátor při vedení
kickscooteru!

Když kickscooter zastaví opatrně sestupte.
Buďte ostražití pokud sestupujete poprvé!

VAROVÁNÍ
Nikdy neseskakujte z kickscooteru!

NEJEZDĚTE na
kickscooteru jednou nohou!
07

NEPOUŠTEJTE řídítka za jízdy!

NEZATÁČEJTE agresině řídítky
behem jízdy, může dojít ke ztrátě
rovnováhy!
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8. Nabíjení
Varování
Nabíjecí adaptér není hračka. Děti by se něměly dotýkat adaptéru před a běhěm
nabíjení Ujistetě se že je kickscooter vypnutý.

Otevřete krytku

NEJEZDĚTE v dešti ani
neprojíždejte vodou nebo kalužemi.
Kaluže objeďte přiměřenou
rychlostí.

Buďte pozorní a nevěnujte
se jiným aktivitám behěm
jízy!

1 nabéjecího portu.

2

3

Indikátor nabíjení

Zasuntě nabíjecí adaptér do zdířky v
koloběžce a poté do zásuvky.

Neodtýkejte se součástí, může
dojít k ůrazu

7. Skládání a rozkládání

Uzavřere port po skončení
nabíjení.

Červená: Nabíjí se
Zelená: nabíjení dokončeno

Skládání:
1. Vypněte kickscooter a sklopte skládací páčku.
2. Uchopte řídítka a sešlápnete skládací páčku.
3. Slože řídítka dokud se háček nezasekne v otvoru v blatníčku.
* Lehce zvedněte koloběžku aby ste se ujistili že je správně zacvaknutá.

Varování

Nestoupejte si na koloběžku behem skládání!
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Rozkládání:
1. Sešlápněte blatníček aby jste uvolnili háček řídítek.
2. Rozkládejte řídítka dokud neuslyšíte cvaknutí.
*Ujistete se že jsou řídítka zacvaknutá
3. Složte skládací páčku po složení.

Varování
-Používejte pouze přiloženou certifikovanou nabíječku.
-Nenabíjejte kickscooter pokud je nabíječka nebo zásuvká vlhká.
-Pokud při nabíjení zaregisrtujete nestandartní pach, zvuk či jinou abnormalitu, okamžitě přeruště nabíjení a kontaktujte
zákaznickou podporu.
-Umístěte kickscooter mimo dosah materiálů které se snadno vznítí nebo explodují.
-Umístěte kickscooter mimo dosah dětí.
-Pokud se koloběžka nenabíjí, nebo je nabitá odpojte adaptér ze sítě.

10

9. Speci�kace

Item

Item

Váha /rozměr

18.5 lbs (8.4 kg)

Délka× Šířka × Výška

! " #$ % & % '!#( % & % ! !# ) % * + %
,-!(%&%!!(%&%-)(%../

Složená (Délka× Šířka ×
Výška)

! "#" $ % $ &!#' $ % $ & ( #) $ * + $
,-./$%$!!'$%$!('$001

! " # $ % & % ' ( # ) % & % ! )# * % + , %
-.'(%&%*$$%&%.($%//0
! "#$ % & % ' (#) % & % ' * #$ % + , %
-."/%&%0//%&%!*/%112

110 lbs (50 kg)

110 lbs (50 kg)

6–12 yrs.

8–14 yrs.

3’9”–4’9” (115–145 cm)

4’3”–5’3” (130–160 cm)

Doporučený věk
Doporučená výška
Jízdní režimy

!"#$%&'$()*$+%,-$.*$%&/01

Max. stoupání

!"

Přípustný terén

Silnice, zpevněné cesty, překážky < 1 cm | díry < 3 cm

Skladovací teplota

!"#$%%&'()!%*#+*&,-.("$#/0&'()+#1*&,-

Motor
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Pevné pneumatiky ze syntetické gumy

Indikátor baterie

RGB LED

Indikátor jízdního režimu

Bílá LED

Materiál rámu

Slitina hliníku

Tlumič

Pružinový tlumič

[1] Typický dojezd, testováno s 110 lbs (50 kg) jezdcem, při teplotě 77°F (25°C) rychlostí 60% maxima. * Celkový dojezd ovlivňuje
mnoho faktorů: váha jezdce, počet startů a zastavení, okolní teplota atd.

IP hodnocení

Voděodolnost IPX4

Doba nabíjení

!"#

10. Údržba
!!!Udržba by měla být prováděna dospělou osobou a pravidelně.
VAROVÁNÍ
Nevyhazujte tento produkt do kompostu nebo směsného odpadu. Může dojít ke
zranění. Produkt zlikvidujte dle platné místní vyhlášky.

Čištění

Typ baterie

Lithium iontová baterie

Nominální napětí

21.6V

Max. napětí

25.2V

Upozornění

Teplota pro nabíjení

!"#$%&'()*%#&%'+,-)).%#/.'()*$%#!.'+,)

Nečistěte kickscooter alkoholem,benzínem,acetonem nebo jinými korozivními/agresivními čistidly. Tyto prostředky mohou poškodit
vzhled a nebo strukturální vlastnosti materiálu. Nečistětet kickscooter vysokotlakou technikou.

Použijte měkký navlhčený hadřík na čištění, skvrny které je težké odstranit mohou být
vyčišteny kartáčkem a zubní pastou.

Nominální kapacita / Energie

Nabíjecí
adaptér

Pneumatiky

E10

10 mph (16 km/h)

Průměrný dojezd[1]

Provozní teplota

Baterie

Ostatní

Regenerativní brzda + páčková brzda + nášlapná brzda

Turbo mód(&Automatický mód&a Bezpečný mód

Max. rychlost

Parametry

E10

!"#$%&'(%)"#*%+,-

Max. zatížení
Jezdec

E8

Váha

E8

Metody brždění

Vlastnosti baterie

Ochrana proti skratu, přehřatí, přepětí a přebití.

Model

!"#$%&$#''&(#)*+++|++++!"#$%&$#''&(#*,+

Vstupní napětí

100–240 V~

Výstupní napětí

25.2 V

Výstupní proud

0.8 A

Výstupní výkon

20.16 W (0.02 kW)

Max. Výkon

200 W (0.2 kW)

Nominální Výkon

130 W (0.13 kW)

VAROVÁNÍ
Před čištěním se ujistěte ze je kickscooter vypnutý a že krytka nabíjecího portu je správně usazená a těsní.
Jinak se mohou poškodit el. komponenty

Skladování
Před skladováním, ypněte kickscooter a plně jej nabijte aby jste předešli podvybití baterie která může způsobit nevratné škody.
Nabíjejte kickscooter každcýh 30-60 dní při dlouhodobém skladování.

150 W (0.15 kW)

Skladujte na suchém chladbém místě v interiéru. Vystavení produktu UV záření a extrémím teplotám (jak studeným tak teplým)
urychluje procest stárnutí materiálů. pokud teplota při skladování klesne pod 0°C nenabíjejte kickscooter dokud nebude umístně
v prostředí s okolní teplotou přez 10°C.
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- Neskladujte v prašném prostředí, jinak může dojít k poškození elektrických dílů.
- Neskladujte v prostředí kde je ožné že kickscooter přijde do kontaktu s chemikáliemi.

Ostatní

- před jakoukoliv manipulací se přesvědčte, že je kickscooter vypnutý. Zacházejte s opatrností a vyhněte se použití síly. Chraňte před
vodou.
- výměnu pneumatik musí provádět profesionál. Špatně provedená výměna může vést k nestabilitě, zranění, či poškození kickscooteru.

VAROVÁNÍ
- Dlouhodobé vystavění UV záření může poškodit materíál kickscooteru.
- Skladujte v interiéru pokud se kickscooter nepoužívá.
- Udržujte kicscooter mimo dosah ohně a zdroje sálavého tepla.

V případě poruchy, závady či jiného poškození se vždy obraťte na autorizovaný servis. Kontakt naleznete na
www.segway.com, nebo na konci manuálu.

Baterie
Dobře udržovaná baterie může dobře fungovat i po mnoha kilometrech jízdy. Nabijte baterii po každé jízdě a vyvarujte se
úplného vybití akumulátoru. Při použití při pokojové teplotě (22 ° C) je rozsah a výkon baterie nejlépší; zatímco použití při
teplotách pod 0 ° C může snížit rozsah a výkonnosti. Obvykle může být při teplotě -4 ° F (-20 ° C) polovina stejného
akumulátoru při teplotě 22 ° C. Rozsah baterií se obnoví při stoupající teplotě. Další podrobnosti jsou k dispozici v aplikaci.

VAROVÁNÍ

Je naší snahou udělat tento manuál co nejpřehlednější a nejsnáze pochopitelný. Pokud nebudete něčemu rozumět,
neváhejte se na nás obrátit . Kontakt naleznete na www.segway.com
Poznámka: POJIŠTĚNÍ
Vaše pojistka nemusí krýt nehody, které se vám mohou přihodit na kickscooteru. Detaily si ověřte s vašim pojitným agentem.

Nenabíjejte mimo teplotní limity uvedené v tomto manuálu (viz. specifikace)
Pro informaci o baterii a elektronickém odpadu, kontaktujte místní sběrný dvůr, úřad odpovědný za likvidaci odpadů nebo
prodejce.
Nerozebírejte ani nedemontujte baterii. Neporušujte obal baterie, zabrantě styku s kovovými předměty aby nedošlo ke
zkratu.

11. Certifikace
Pro Modely: E8,E10

Nenabíjejte na místech kde to zákon zakazuje.

Produkt j certifikován "#$%&'"#&()*++,+- v-()

Uživatelsky neservisovatelná část! Rizko požárů a úrazu el. šokem při neodborném zásahu.

Baterie splňuje normu !"#$%&'()*(*

Nabíjecí adaptér

European Union Compliance Statement

Pravidelně kontrolujte nabíjecí adaptér kvůli známkám poškození izolace a dlaších částí. Pokud naleznete poškození,
přestantě adaptér používat dokud není vyměnen za nový kus.

Informace o recyklaci baterií pro EU.

Externí kabel adaptéru nemůže být nahrazen v případě poškození musí být adaptér vyměnen za nový kus.

Dotažení brzdového kabelu
Pokud je brzda příliš utažená či povolená můžete její napnutí upravit pomocí šroubku.
Baterie nebo obaly baterií jsou označeny dle evropské směrnice 2006/66/EC a dle změny z 2013/56/EU
ve vztahu k bateriím, akumulátorům, tak jako i ke starým bateriím i akumulátorům. Tato směrnice stanoví
rámcové podmínky vrácení a recyklace použitých baterií a akumulátorů v EU. Tento štítek se používá pro
různé baterie, jako označení, že baterie nesmí být vyhozena, ale dle této směrnice recyklována na konci
její životnosti.

Utažení brzdy
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Povolení brzdy

V souladu s evropskou směrnicí 2006/66 / ES jsou baterie a akumulátory označeny tak, aby naznačovaly, že je třeba je
!
shromažďovat
odděleně a recyklovat na konci životnosti. Označení 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 využívají sběrný rámec dostupný zákazníkům pro návrat, recyklaci a zpracování baterií a
akumulátorů. Účast zákazníka je důležitá pro minimalizaci potenciálních účinků baterií a akumulátorů na životní prostředí a lidské
zdraví v důsledku potenciální přítomnosti nebezpečných látek. Před umístěním elektrických a elektronických zařízení do sběru nebo
do zařízení na sběr odpadu, musí koncový uživatel vyndat ze zařízení tyto baterie a akumulátory a oddělit je pro separovaný sběr.
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13. Kontakt
Omezení směrnice o nebezpečných látkách (RoHS)
Výrobky Ninebot (Changzhou) Tech. Co., prodávané v Evropské unii dne 3. ledna 2013 nebo později, zahrnující i díly (kabely,
koncovky atd.), splňují požadavky směrnice 2011/65 / EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a
elektronických zařízeních ("RoHS přepracované" nebo "RoHS 2").

Obraťte se na nás, pokud máte problémy s jízdou, údržbou a bezpečností nebo s chybami / poruchami v
KickScooteru.

GSI distribution s.r.o.
Plavecká 2
120 00 Praha 2

Machine Directive

Česká republika

Společnost “Segway Europe BV” deklaruje že zařízení splnují požadavky směrnic 2006/42/EC, a ROHS 2011/65/EC.
Prohlášení o shodě naleznete na : www.eu-en.segway.com/support-instructions

tel. 724 999 683
e-mail:info@segwaypt.cz
web: www.segway.com
Při kontaktování mějte sériové číslo KickScooter po ruce. Sériové číslo můžete nalézt na spodní straně

Segway Europe BV,

EU Representative: Hogehilweg 8-6th floor 1101 CC Amsterdam The Netherlands

KickScooteru nebo v aplikaci v části Další nastavení -> Základní informace.

Spolčnost Nienbot (changzhou) Tech Co.ltd, prohlašuje že rádiové vybavení obsažené v této sekci je v souladu se směrnicí
2006/42/EC

12. Ochranná známka a právní prohlášení
Ninebot a logo jsou ochranné známky společnosti Ninebot (Tianjin) Tech. Co., Ltd; Segway je registrovaná
ochranná známka společnosti Segway Inc .; Ninebot by Segway je ochranná známka společnosti Segway Inc .;
Android, Google Play jsou ochranné známky společnosti Google Inc. App Store je značka služby společnosti
Apple Inc. Příslušní vlastníci si vyhrazují práva na jejich ochranné známky uvedené v této příručce.
Pokusili jsme se zahrnout popisy a pokyny pro všechny funkce KickScooter v době tisku. Váš KickScooter se však
může mírně lišit od snímku zobrazeného v tomto dokumentu. Chcete-li stáhnout a nainstalovat aplikaci, navštivte
Apple App Store (iOS) nebo Obchod Google Play (Android).
Vezměte prosím na vědomí, že existuje několik modelů Segway a Ninebot od Segway s různými funkcemi a
některá z funkcí zde uvedených nemusí být pro vaši jednotku použitelná. Výrobce si vyhrazuje právo změnit
design a funkčnost výrobku a dokumentace KickScooter bez předchozího upozornění.
© 2020 Ninebot
vyhrazena.
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(Beijing) Co. Ltd. Všechna

práva
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