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Bezpečnost jízdy

            
            

           
         

2. Nezapomeňte, jako u každého druhu dopravy, že při řízení Gokartu riskujete zranění nebo smrt v důsledku 
ztráty kontroly, srážky a pádu. Riziko můžete snížit dodržováním všech pokynů a varování v této příručce, ale 
nemůžete vyloučit všechna rizika.

               

      

            
  

        
          

      

           
              

  

             
  

3. Zajistěte, aby úroveň nabití baterie a provozní stav vozidla odpovídaly specifikacím obsaženým v příručce k 
modelu používanému se sadou Gokart.

              
            

          

              
                

             
            

              
    

6. Nezapínejte přístroj Gokart, pokud není zaparkován na rovné zemi.

1. Při vstupu do veřejných prostor vždy dodržujte místní zákony a předpisy. Jezděte pouze v oblastech, kde 
jste poprvé získali povolení od vlastníka nemovitosti.

2. Gokart je navržen pro jízdu na suchém, rovném, tvrdém povrchu, bez překážek, hrbolů, děr a dalších 
nebezpečí.
3. Druhy povrchů, které jsou vhodné pro bezpečné použití hračky.

              
              

          

     

     

   

7. Nejezděte na žádné rampě nebo stoupání, které přesahuje maximální sklon.

                
           

           

           
  

               
         

                
     

                 
            

             
 

              
     

              
            

        

              
    

          
   

8. Při otáčení vždy zpomalte. Otáčení vysokou rychlostí může způsobit ztrátu kontroly nad vozidlem, 
možné převrácení vozidla a riziko zranění nebo smrti.
9. Nepoužívejte kaskadérské kousky jakéhokoli druhu. Všechny čtyři pneumatiky musí vždy zůstat na zemi.

10. Během jízdy Gokartu vždy zůstaňte sedět s rukama a nohama uvnitř Gokartu.

    

            
           

    

Uživatelská příručka sady Ninebot Gokart Kit
!!Vítejte

           

                      
          

         
      

    

  Správné  vybaveníVAROVÁNÍ

  
   

 

Zapněte zip

  

Používejte ploché boty

Používejte 
ochranné 
pomůcky

Žádné vo lné 
dlouhé vlasy

             
               

       
            

           
    
              

              
   

                
      

  

              
    

       

i. Kdokoli pod vlivem alkoholu, drog nebo omamných látek.

              

iii. Každý, jehož hmotnost je mimo stanovené limity (viz Specifikace).

iv. Těhotná žena.

       

                
 

       

  

             
       

            
         

3. Stejně jako u jiných elektronických zařízení používejte při nabíjení ochranu proti přepětí, která 
chrání váš Gokart před poškozením v důsledku přepětí a špiček napětí.

4. Používejte pouze nabíječku specifikovanou výrobcem. Nepoužívejte nabíječku od žádného 
jiného produktu.

           
        

               

  

              
 

             
              

          

                
         
            

 
           

        

5. K čištění přístroje Gokart nepoužívejte silný proud vody ani vysokotlaké hadice. Zabraňte 
vniknutí vody do nabíjecího portu. Pokud byl váš Gokart vystaven silnému dešti, uložte jej venku 
mimo budovy a lidi, ale chráněný před živly, dokud nebude suchý.

               
                    

       

Data a parametry zařízení Ninebot Gokart se liší podle různých modelů. Mohou se změnit bez 
předchozího upozornění. Aktualizované informace najdete na www.segway.com.

Seznam balení a diagram

 
 

 

Rám

  

         

  

  

  

  

 

 

Přihrádka na baterie 

 
 

Nastavení délky rámu

Sedadlo 

Volant

Bezpečnostní pás

 
 

     
 

     
 

 
 

    
Rukojeť ruční brzdy

Komponenty pro rychlé uvolnění volantu

Škálovatelná struktura rámu

Indikátor stavu

  Světlomet Brzda (vlevo)

Nárazník
Připevňovací otvor

Upevňovací pásky

Elektrický připojovací 
kabel

podložka adaptéru miniPRO

           
      
  

Nachází se pod rámečkem. Před vyjmutím z rámu 
odstraňte připevňovací pásek.

      
    

   

      
    

   

 

 U ž i v a t e l s k ý 
manuál

Omezená záruka

     
  

Napájecí prodlužovací kabel

Kovová forma × 2
Používá se pro Ninebot S

Kovová forma × 2
Používá se pro miniPRO

Šroub M5 × 2   Matice × 2Šroub M6 Nástroj pro odstranění 
držáku volantu

                           
            

Před čištěním vždy vypněte napájení a odpojte napájecí zdroj.

Kdo by měl řídit:

Po každé jízdě:

Údržba a skladování:

              
             

     

     
     

                 
       

                 
       

     

     

Nebezpečí smrti nebo vážného zranění následkem kolize a pádu. Aby se snížilo riziko zranění, musí uživatel a / 
nebo dospělý přečíst a dodržovat návod k použití.

Dodržujte všechny místní zákony a předpisy. Nejezděte za deště nebo ve sněhu. 

          

              
                

            

      

Výrobce doporučuje, aby řidič dosáhl věku nejméně 14 let. Děti mladší 16 let by měly řídit 
pouze pod dohledem dospělých. Vždy dodržujte tyto bezpečnostní pokyny:

                A. Mezi lidi, kteří by neměli řídit Gokart, patří:

                
         

1. Ujistěte se, že je Gokart vypnutý před prováděním jakékoli údržby nebo při instalaci nebo 
výměně součástí.

2. Při instalaci součástí používejte správnou a dostatečnou sílu, dokud není součást bezpečně
dotažena. Pokud je instalace příliš volná nebo příliš těsná, nemusí Gokart fungovat správně, 
což může vést ke zranění vás nebo jiných osob, poškození nebo selhání Gokartu.

                
          

          
 

            

                 
                    
        

Používejte helmu 
Sepněte si dlouhé 
vlasy (pokud máte 
dlouhé vlasy)

Nenoste dlouhé sukně

            
               

             
          

              Kontrolní seznam před jízdou a příprava na jízdu:

1. Před každou jízdou zkontrolujte a dotáhněte všechny uvolněné části, upevňovací prvky, pásky 
a vyměňte poškozené součásti.

4. Pečlivě si přečtěte, pochopte a dodržujte všechny pokyny v této uživatelské příručce a před první jízdou 
se seznamte a porozumějte nové výukové příručce v aplikaci. Nepokoušejte se řídit Gokart, pokud nejste 
schopni řídit v souladu s pokyny v této příručce, protože tím riskujete vážné zranění nebo smrt.

               
               

               
                

                
      

               
               

                 
                 

                
       

 
 

  
  

  
  

Rychloupínací klička 
pro nastavení volantu

Nástroje dodávané ke stažení řídící tyče 
miniLITE a miniPRO

Uživatelská příručka a záruka    Podložka pro miniPRO ! Šestihranné klíče 6 ks (AA) baterií

Děkujeme, že jste si vybrali Ninebot Gokart, dále jen Gokart Kit.

Gokart Kit je příslušenství vyvinuté speciálně pro níže uvedené produkty Ninebot by Segway. Když je Gokart Kit připojen k příslušnému produktu Ninebot by Segway, stává se 
elektrickým Gokartem. Tyto pokyny a pokyny dodané s příslušným produktem Ninebot by Segway si musíte přečíst a dodržovat je.

Sada Gokart je vhodná pouze pro použití s Ninebot by Segway 
miniPRO (dále jen miniPRO) a Ninebot S.

Jiné modely Ninebot by Segway nejsou kompatibilní.

Ke snížení rizika zranění je nutný dohled dospělé osoby. Nikdy Gokart nepoužívejte na vozovkách, v 
blízkosti motorových vozidel, na strmých svazích nebo schodech nebo v jejich blízkosti, u bazénů nebo jiných 
vodních ploch; vždy noste boty a nikdy nedovolte jezdit najednou více než jednomu jezdci.

             
             

Vždy zapněte bezpečnostní pás, noste helmu s dlouhými vlasy zasunutými dovnitř a noste ochrannou 
výstroj. Uvolněný oděv nebo vlasy mohou uvíznout v kolech nebo zablokovat váš zrak. Používejte 
bezpečnou obuv s uzavřenou špičkou. Žádné volné oblečení.

Pokud Gokart nepoužíváte, parkujte uvnitř, aby se zabránilo vniktutí vody a poškození vozidla.

1. Zaparkujte Gokart na rovném terénu. Pokud tak neučiníte, může se Gokart začít 
pohybovat, a případně způsobit zranění vám, anebo ostatním kolem vás.

            
          

2. Před nabíjením nechejte Gokart vychladnout. Nepokoušejte se nabíjet Gokart, pokud je 
nabíječka nebo zásuvka mokrá. Postupujte podle pokynů v uživatelské příručce miniPRO resp. 
miniLITE.

5. Používejte pouze díly a příslušenství schválené společností Ninebot by Segway. Neupravujte 
svůj Gokart. Úpravy vašeho Gokartu mohou narušovat provoz a výkon systému
Gokart, což může mít za následek vážné zranění a / nebo poškození a mohlo by omezit platnost
záruky.

                 
           
         

             

           4. Při údržbě miniPRO resp. miniLITE dodržujte všechny pokyny obsažené v uživatelské příručce.

6. Uložte Gokart uvnitř. MiniPRO by měl být skladován v prostředí, kde teplota není vyšší než 50 ° 
C nebo nižší než -20 ° C. Pokud je teplota skladovacího prostředí nižší než 0 ° C, nenabíjejte jej.  
Nabíjejte až po umístění v teplém prostředí (nad 10 ° C).

Plyn (vpravo)

Ninebot by Segway miniPRO a Ninebot S se 
prodávají samostatně. Další informace 
získáte od svého prodejce.

              
                

           

             
   

              
         

2. Při jízdě buďte opatrní a vždy udržujte bezpečnou vzdálenost mezi vámi a ostatními. Při vjezdu do 
neznámých oblastí buďte opatrní a zpomalte.

               
            
               
    

               
            
              

     

4. Abyste se vyhnuli rozptýlení při řízení Gokartu, nepoužívejte při řízení mobilní telefon, fotoaparát, 
sluchátka, ušní zátky ani žádné jiné činnosti.

Jak řídit:

3. Nedovolte nikomu řídit Váš Gokart samostatně, pokud si tento manuál pečlivě nepřečetl a 
nedodržel tím návod pro nové jezdce. Bezpečnost nových jezdců je vaší odpovědností. Pomozte 
novým jezdcům, dokud se neseznámí se základním ovládáním Gokartu, a ujistěte se, že 
každý nový jezdec nosí helmu a další ochranné vybavení.

                   
                   

přechodu do jiného terénu buďte opatrní.

6. Když se přibližujete nebo přijíždíte na křižovatku, k silnici, na roh nebo bráně jakéhokoliv druhu, 
vždy zpomalte a dejte přednost ostatním.

7. Nejezděte nebezpečnou rychlostí. Vždy musíte používat dobrý úsudek založený na vašich 
řidičských schopnostech a okolním prostředí.

11. Nevozte náklad jakéhokoli druhu.

12. Pokud Gokart vydá během jízdy neobvyklý zvuk nebo upozorní na poplach, okamžitě zastavte a 
nepoužívejte Gokart nebo miniPRO, dokud nebyla identifikována příčina šumu / poplachu a nebylo 
to opraveno. Požádejte o pomoc prodejní servis.

Při vybalení Gokartu se prosím ujistěte, že výše uvedené položky jsou součástí balení. Pokud vám nějaké součásti chybí, kontaktujte svého prodejce / distributora nebo nejbližší servisní středisko (viz Kontakt). Uschovejte si 
prosím krabici a obalový materiál pro případ, že budete potřebovat svůj Gokart v budoucnu odesílat.

ii. Každý, kdo trpí nemocí, která ho vystavuje riziku, pokud se věnuje namáhavé fyzické aktivitě.

3. Vložte baterie pro Gokart dle pokynů a ujistěte se, že je kladný a záporný pól baterie správně
zapojen. Používejte pouze baterie specifikované výrobcem. Nenabíjejte baterie, protože by to mohlo 
způsobit požár nebo výbuch. Nemíchejte staré a nové baterie. Nemíchejte
standardní (uhlík-zinek) nebo dobíjecí baterie. Pokud jsou baterie vybité, zakupte nové a vyměňte sami.

1. Gokart je rekreační výrobek. Pro ovládnutí jízdních dovedností, předem musíte trénovat. Společnost Ninebot
(Ninebot (Peking) Tech Co., Ltd.) nebo její dceřiné společnosti a společnosti iat Liates) ani společnost Segway
Inc. nenesou odpovědnost za zranění nebo škody způsobené nezkušeným řidičem nebo nedodržením pokynů v 
této uživatelské příručce nebo v nové výukové příručce pro jezdce. .

3. Sada Gokart obsahuje malé části, které mohou způsobit nebezpečí udušení. Držte malé děti od Gokartu dále.

2. Abyste předešli nehodám způsobeným nesprávně nahuštěnými nebo opotřebovanými pneumatikami, před každou 
jízdou zkontrolujte tlak v pneumatikách miniPRO a opotřebení všech pneumatik. Nedotýkejte se pohybujících se 
nebo točících se pneumatik.

 Kde jezdit:

              
                

           

6. Nejezděte s Gokart v noci.

8. Nejezděte ve sněhu, dešti ani na silnicích, které jsou mokré, bahnité, ledové nebo které jsou z 
jakéhokoli důvodu kluzké. Nejezděte přes překážky (jako písek, sypký štěrk nebo přes větve). Mohlo by 
dojít ke ztrátě rovnováhy nebo trakce a mohlo by dojít ke kolizi.

9. Nedovolte, aby se Gokart namočil. Díky mokrému akumulátoru riskujete poškození baterií a 
nebezpečí požáru nebo výbuchu.

1. Stejně jako u jiných vozidel vyžaduje vyšší rychlosti delší brzdnou dráhu. Náhlé zrychlení nebo 
brzdění na hladkém povrchu může vést ke skluzu a kolizi.

B. Gokart je určen pouze pro jednu osobu.

C. Pro bezpečnou jízdu musíte být schopni jasně vidět, co je před vámi, a musíte být 
ostatním jasně viditelní.

D. Řidiči musí být schopni slyšet okolní prostředí.

5. Při jízdě vždy noste vhodnou obuv, oděv a ochranné pomůcky. Ochranná výstroj zahrnuje použití přilby, 
chráničů kolen a chráničů loktů (nejsou součástí balení). Používejte schválenou helmu pro jízdu na kole nebo
skateboardu, která dobře sedí na hlavě a je vybavena bradovým popruhem, a poskytuje ochranu zadní části 
hlavy. Odstraňte nebo uvažte vše co je volné (tj. Oděv, vlasy, šperky atd.), vše co by mohlo být zachyceno v 
pohyblivých částech zařízení. Před jízdou vždy zapněte bezpečnostní pás a ujistěte se, že je bezpečně utažen. 
Uvolněný bezpečnostní pás se může zachytit v kolech.

              
                

           

4. Nejezděte po silnicích, v blízkosti motorových vozidel, chodců, cyklistů, zvířat, na strmých svazích nebo 
schodech, v blízkosti bazénů, přes louže nebo jiné vodní plochy. Při jízdě v oblastech se stromy, sloupky 
nebo ploty buďte opatrní. Mezi vámi a překážkami musíte ponechat dostatečný prostor,

aby je bylo možné bezpečně předjet.

5. S Gokart se nikdy nesmí jezdit uvnitř.

5. Buďte opatrní! Hleďte daleko dopředu a sledujte trasu před sebou. Vaše oči jsou vaším nejlepším nástrojem 
pro bezpečné vyhýbání se překážkám a povrchům s nízkou trakcí jako je mokrá půda, sypký písek, štěrk a led. Při
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Sestavení Gokartu (Pro sestavení je zapotřebí dvou dospělých)

Ovládání miniPRO

Gokart se sestavuje připojením sady Gokart k miniPRO. Před montáží Gokartu 
si prosím přečtěte uživatelskou příručku miniPRO a postupujte podle všech 
pokynů v ní obsažených. Jakmile je miniPRO správně aktivován a nabitý, 
můžete začít sestavovat Gokart.

Aktualizujte software miniPRO

Nainstalujte aplikaci

Stáhněte si aplikaci Segway-Ninebot (dále jen "aplikace") některou z 
následujících metod:

Naskenujte QR kód níže Stáhnout v obchodě Google Play 
nebo Apple App Store

* Váš mobilní telefon vyžaduje Bluetooth 4.0 nebo novější, systém iOS 
8.0 nebo novější nebo Android ™ 4.3 nebo novější.

Spárujte svůj mobilní telefon a miniPRO

Zapněte Bluetooth telefonu. 
Stisknutím vypínače zapněte 
miniPRO.
Otevřete aplikaci a vyhledejte a 
připojte miniPRO.

Aktualizujte program a přepněte režimy

     
      

  

 
V pravém horním rohu aplikace klepněte na Nastavení 
Na stránce nastavení Ninebotu klepněte na „Režim
Gokart“. Povolte režim Gokart.

 

* Tato aktualizace firmwaru nezahrnuje aktivaci miniPRO. Pokud potřebujete používat miniPRO,
  související operace najdete v uživatelské příručce miniPRO.

Demontujte řídicí tyč z miniPRO

Naskenujte QR kód vpravo 
a přečtěte si pokyny k 
montáži. Montážní návod 

miniPRO
Ninebot S Montážní 
pokyny

Tato příručka používá jako příklad miniPRO. Pokud máte Ninebot S, sledujte video 
naskenováním správného QR kódu.

A. Stisknutím vypínače 
zapněte miniPRO.

  
     
   

     
   
   
     
    
    
    
   
    

    
  

E. Pomocí dodaných nástrojů vyjměte držák řídítek z miniPRO.
Kroky jsou následující:

     
  
   
    
   
   
    
   
    

d. Použijte šestihranný klíč 4 mm
 vyjměte šrouby
 držáku řídící tyče a vytáhněte ji.
 
 Demontáž je dokončena
 po vysunutí řídící tyče
 Pokud nelze sejmout rukou 
řídící tyč pokračujte krokem E.

       Vložte nástroj pro demontáž 
držáku volantu do otvorů pro 
šrouby na držáku volantu

Upevněte obě kovové formy na 
spodní část rakety na volantu 
vložením dvou matic zprava na 
š rouby M5 z l evé s t rany 
u t á h n ě t e p o m o c í 4 m m 
šestihranného klíče

    
    
   

   
   

  
   
   
 

Zkontrolujte stav miniPRO

V kapitole „Údržba“ v uživatelské příručce miniPRO se ujistěte, že výkon pneumatiky, stav 
baterie a provozní stav miniPRO jsou normální.

Sestavení a rozebrání Gokartu
Před sestavením aktualizujte software a zapněte režim Go 
Kart.

Montáž

Zapojte prodlužovací kabel do nabíjecího portu miniPRO a utáhněte jej 
otáčením ve směru hodinových ručiček.

Namontujte podložku adaptéru 
miniPRO. Nachází se pod 
rámečkem. Před vyjmutím z rámu 
odstraňte připevňovací pásek.

Nezapojujte napájecí 
prodlužovací kabel do 
miniPRO, pokud je 
prodlužovací napájecí 
kabel nebo nabíjecí port 
mokrý.

 
 

       
       
         
           

   
N a p á j e c í  

p r o d l užo v a c í 
kabel

 Tlačítko 
napájení

Umístěte rám Gokart na miniPRO.

     
    

   

Tlačítko 
napájení

  
      

      
       

       

   
    

   
   

  
Nabíjecí otvory musí být suché.

Demontáž

 miniPRO 
 

 

Odpojte kabel elektrického připojení.      
  

  
      

      
       

       

Tato sestava je určena pouze pro dospělé. Během montáže nebo demontáže nezapínejte miniPRO.

Po úplném smontování se ujistěte, že:

Podložka adaptéru miniPRO a mini- PRO 
směřují správným směrem.
Upevňovací pásky jsou řádně připevněny a 
utaženy.
Elektrický propojovací kabel je zapojen do 
prodlužovacího kabelu. Délka těla a výška 
volantu jsou vhodné pro jezdce.

      
      

   
  

Vložte baterie Gokart.

   
     

   
 

    
    

    

Nastavení výšky volantu:

   
   

   
    
   
    

  

     
    
      

        
       
         

e Ujistěte se, že volant funguje
 a nehýbe se. Jinak opakujte
 kroky b, c, d, e.

    

  

 

Čtyři šrouby jsou 
již vloženy do 
otvorů pro šrouby

a Zvedněte volant do 
 vvhovující polohy.

b Vložte rychloupínající    
páčku do požadovaného 
otvoru
     

     

 

    

      
     
    

     
     

     
      
          
        

   

      

    
    
        

        
           
         

   

 Řídit Gokart

Aktivujte Gokart

        
         

Otevřete aplikaci Segway-Ninebot a připojte svůj Gokart.

Postupujte podle pokynů v aplikaci a aktivujte Gokart a 
dokončete odpovídající tutoriál a cvičení.

Pro vaši bezpečnost jsou výchozí hodnoty rychlosti a citlivosti 
Gokart nastaveny na nízkou hodnotu. Pomocí aplikace se 
naučíte, jak bezpečně řídit, a poté lze rychlostní limit postupně 
zvyšovat.

Upevnění bezpečnostního pásu

        
     

        
   

Posaďte se na sedadlo a zapněte levou a pravou 
část bezpečnostního pásu před sebou.

Řízení

      
   

     
   

Zpomalení: lehkým stisknutím brzdy (levý 
pedál) zpomalte.

     
    

Řízení: Řízení Gokartu mírným otáčením volantu 
ve směru nebo proti směru hodinových ručiček.

    

Couvání

      
        
     

    

  
    

      
        

    
    

     
    

Nouzové brzdění

V případě situace, která vyžaduje nouzové 
zastavení, zatáhněte za páku ruční brzdy na pravé 
straně Gokartu, abyste zabrzdili nouzovou brzdou.

Při údržbě dodržujte příslušné pokyny k nabíjení v příručce a běžné znalosti o údržbě a bezpečnosti baterií. Výrobky Ninebot jsou 
navrženy s ochranou proti přehřátí. Pokud teplota vozidla překročí 40 ° C, nelze vozidlo normálně nabíjet. Před nabíjením počkejte, 
až vozidlo vychladne pod 40 ° C.

      
        

    
    

     
    

        
    

 

 

Nabíjení

Nabijte přístroj Gokart zapojením napájecího kabelu 
miniPRO do prodlužovacího kabelu napájení.

     
    

Produkt

Velikost

Hmotnost

Řízení

Parametry 
stroje

Přední
přihrádka
baterie

Pneumatiky

Světla

Brzdy

Jméno
Model

Název a model

Velikost vozidla

Velikost balení
Maximální užitečné zatížení
Čistá hmotnost
Požadavek na výšku
Doporučený věk
Rychlostní omezení

14+ let a více

Nový rychlostní limit

43.1×34.1×20.1 in (1095×865×510 mm)

           
    

Ninebot by Segway miniPRO (Model: N3M260, N3M320) 
NinebotS (Model:N3M240)

N4MZ98

220 lbs (100 kg)

Ninebot Gokart Kit

61.3 lbs (27.8 kg)
51-75 in (130-190 cm)

15 mph (24 km/h)
5 mph (8 km/h)

Omezení rychlosti couvání
Typický rozsah

   2 mph (3 km/h)

Převodový poměr
1Světlá výška

9 mile (15km)

Maximální sklon

Terén 15°T           silnice, rovný povrch vozovky, svahy pod ní
Provozní teplota
Skladovací teplota

Model / množství 6 AA Baterie

Přední pneumatiky
Typ

Šířka pneumatiky: 3 palce (80 mm); poměr plochosti: 60%; průměr náboje: 5 palců (127 mm)

Světlomet

Indikátor stavu
              

              
              

   

Elektronická brzda + mechanická ruční brzdaMetoda brzdění
Brzdná dráha 20 ft (6 m)

[1] Typický rozsah: Za podmínek 

plného výkonu, zátěže 154 kg (70 

kg) a okolní teploty 77 ° F (25 ℃) a 

měřeno na rovné silnici při 

průměrné rychlosti 9 mph (15 mph)

km / h).

     

   

     

      

 

[3] Baterie v předním prostoru: 

Přihrádka na baterie uvnitř rámu, 

která slouží k napájení indikátoru / 

světlometu rámu. Když je baterie 

téměř vybitá, modrá kontrolka se 

změní na žlutou a

bliká. Musíte vyměnit baterie sami.

[4] Brzdná dráha: Za podmínek 

plného výkonu je zatížení o 

hmotnosti 154 kg (70 kg) a měřeno 

na rovné tvrdé silnici při průměrné 

rychlosti 20 km / h.

4°F~ 104°F (-10ӗ40℃)
-4°F~ 122°F (-20ӗ50℃)

Nafukovací dutá pneumatika
0,2 W bílá LED světelná lišta

 Provoz a nabíjení

5   Vypnutí

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

Aktualizace firmwaru.

b. Uvolněte klapku řídící tyče a 
vytáhněte ji z nástavce.
 

    

   
   
  

   
  

  
  
   
    

Směr instalace je uveden níže. Nezapomeňte 
srovnat ocelový rám s podložkou adaptéru, jak 
je znázorněno ve zvětšeném detailu.

  
      

      
      

       

Zapojte elektrický propojovací 
kabel přístroje Gokart do 
prodlužovacího kabelu napájení. 
Zarovnejte drážku a nezatlačujte 
kabel dovnitř.

     Nastavte rám na správnou délku postavy:

      a Oběma rukama uchopte volant a sedadlo,
 natáhněte rám do vhodné polohy.

b Zarovnejte šipky na připojovací trubici rámu.

         
           

          
 

d Utáhněte 4 šrouby.

Stisknutím vypínače 
vypněte Gokart.

    
    

Postupujte podle postupu montáže a 
proveďte ji v opačném pořadí.

C. Vyjměte gumovou zátku z 
nástavce.

Přihrádka na baterie je zavřená. Pokud 
se zdá, že něco není správně, 
přestaňte používat Gokart a 
kontaktujte  prodejce a nebo servis

Odšroubujte kryt prostoru 
pro baterie a vložte baterie 
do přihrádky. Zavřete a 
utáhněte kryt.

Pokud nebudete Gokart delší 
dobu používat, vyjměte z něj
baterie, aby nebyly 
poškozeny korozí.

c Utáhněte matici rychloupínací páčky 

d K upevnění volantu zmáčkněte 

rychloupínací páčku

            
Pokud zvedáte rám Gokartu zezadu, nezvedejte ho výše jak 19 °, nebo může dojít k poškození nárazníku.

c Polohování: Vmáčkněte 5mm šestihranný šroub do otvorů 
na levé a pravé spojce rámu, jak je znázorněno na obrázku 
výše (Šroub je třeba zašroubovat do hloubky asi 1 cm pro 
úspěšnou fixaci).

[2] Maximální sklon: Odkazuje na 

maximální sklon kdy řidič/100/ kg 

může stoupat rychlostí nepřesahující 3 

km / h (5 km / h) km / h).

    
    

Poznámka: Pro více specifických 
tipů můžete otevřít aplikaci App.

   1.6 in (40 mm)
2 . 1 :1

IP rating IPX4

Indikátor je dodáván ve třech barvách: modrá, žlutá a červená. Modrá znamená, že vozidlo je v normálním
stav. Žlutá znamená, že vozidlo musí být aktivováno nebo musí být baterie v předním prostoru uvolněny. 
Červená znamená, že vozidlo má poruchu výkonu, a musíte otevřít aplikaci, abyste zkontrolovali příčinu poruchy 
a kontaktujte poprodejní servis.

Vložte šroub M6 do 
otvoru pro šroub na 
přední straně kovové 
formy. Utáhněte pomocí 
šestihranného klíče 5 
m m , p o k r aču j t e v 
utahování šroubu, dokud 
se konzo la nevysune 
z miniPro

Protáhněte připevňovací popruhy
spodní část miniPRO a otvory pro upevnění
popruhů. Utáhněte popruhy. Ujistěte se, že 
umístění loga je na popruzích správně. Pokud 
ne, vraťte se ke kroku 3 pro nastavení.

Stisknutím tlačítka napájení na miniPRO zapněte Go Kart. Gokart 
automaticky zapne off, když je v klidu po dobu 10 minut.

Při přerušovaném sešlápnutí pedálu se účinek brzd nezvyšuje. 

Zrychlení: lehce stiskněte plyn (pravý 
pedál), abyste vyrazili vpřed.

Když je Gokart zastaven, dvakrát stiskněte brzdu 
(levý pedál). Poté, co uslyšíte pípnutí, se Gokart 
přepnul do couvacího režimu. Stisknutím 
plynového pedálu Gokart  začne couvat. 
Opětovným stisknutím brzdy (levý pedál) se 
vrátíte do režimu vpřed.

Před vystoupením z vozidla se ujistěte, že je 
vozidlo zcela zastaveno. Stisknutím vypínače 
miniPRO ON/OFF vypněte Gokart.

!"#$%fikace

Podporovan
é modely

               
           

                
              

                 
             

Po prodloužení (maximální stav): 54 × 32 × 24 in (1383 × 822 × 600 mm); před rozšířením 
(Min stav): 40 × 32 × 18 in (1004 × 822 × 459 mm)
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Certifikace

Prohlášení o shodě Evropské unie
Informace o recyklaci baterií pro Evropskou unii

             
            

               
                  

             
             

         
              

             
             

             
 

            
            

    

Směrnice o omezení nebezpečných látek (RoHS)

Směrnice o rádiových a telekomunikačních koncových zařízeních

Kontaktní adresa EU pouze pro regulační témata: Hogehilweg 8, 1101CC, Amsterdam, Nizozemsko

Společnost 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.

Segway Europe B.V.

Baterie nebo obaly na baterie jsou označeny v souladu s evropskou směrnicí 2006/66 / ES o bateriích a 
akumulátorech a použitých bateriích a akumulátorech. Směrnice stanoví rámec pro vracení a recyklaci 
použitých baterií a akumulátorů, které jsou platné v celé Evropské unii. Tento štítek se používá na různých
bateriích, což znamená, že se baterie nesmí vyhodit, ale podle této směrnice se má na konci životnosti vrátit 
zpět.

V souladu s evropskou směrnicí 2006/66 / ES jsou baterie a akumulátory označeny, což znamená, že se 
mají shromažďovat odděleně a recyklovat na konci 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 používat sběrné místo, které mají zákazníci k dispozici pro vrácení, 
recyklaci a zpracování baterií a akumulátorů. Účast zákazníků je důležitá pro minimalizaci případných 
účinků baterií a akumulátorů na životní prostředí a lidské zdraví v důsledku možné přítomnosti 
nebezpečných látek.

Produkty Ninebot prodávané v Evropské unii ode dne 3. ledna 2013 nebo později splňují požadavky 
směrnice 2011/65 / EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických 
zařízeních („přepracování směrnice RoHS“ nebo „směrnice RoHS 2“) .
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Ochranné známky a právní prohlášení

            
         
            

    
               
           

      

Sada Ninebot Gokart je chráněna příslušnými patenty. Informace o patentech naleznete 
na adrese http://www.segway.com.

                 
                

               
               

               
 

            
           

            
                

       

© 2018 Ninebot (Peking) Tech Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena.

Kontakt

            

Při kontaktu se společností Segway mějte po ruce sériové číslo sady Go Kart.

Sériové číslo můžete zjistit na vnější straně přepravní krabice, na produktu nebo v aplikaci Segway-
Ninebot, zatímco je produkt připojen.

Europe, Middle East and Africa:

Segway Europe B.V.

      

  

 

Pokusili jsme se zahrnout popisy a pokyny pro všechny funkce sady Gokart v době tisku. Vaše souprava 
Gokart se však může mírně lišit od té, která je uvedena na obrázku dokumentu. Vezměte prosím na 
vědomí, že existuje několik modelů Ninebot s různými funkcemi a některé ze zde uvedených funkcí 
nemusí být pro váš přístroj použitelné. Výrobce si vyhrazuje právo změnit design a funkčnost produktu a 
dokumentace Gokart Kit bez předchozího upozornění.

Kontaktujte nás, pokud máte problémy s jízdou, údržbou a bezpečností nebo chybou / poruchou  vaší sady 
Gokart.

            
             

            
                  
            
             

Hogehilweg 8, 1101CC, Amsterdam, The Netherlands 

Email servisu: service@segway.eu.com

Website: www.segway.com

Ninebot je registrovaná ochranná známka společnosti Ninebot (Tianjin) Tech. Co., Ltd; Ninebot miniPRO, 
miniPLUS a miniLITE jsou ochranné známky společnosti Ninebot (Tianjin) Tech. Co., Ltd; Segway je
registrovaná ochranná známka společnosti Segway Inc; Apple a Apple Logo jsou registrované ochranné 
známky společnosti Apple Inc v USA a v jiných zemích.  App Store je servisní známka společnosti Apple 
Inc; Android je ochranná známka společnosti Google Inc, roboty Android byly původně vytvořeny 
společností Google Inc; Příslušní vlastníci si vyhrazují práva na jejich ochranné známky uvedené v této 
příručce.


