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Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi seadmes One S2, anda välja püsivarauuendusi ja ajakohastada igal ajal käesolevat 

juhendit. Külastage veebilehte www.segway.com uusimate kasutaja jaoks mõeldud dokumentide allalaadimiseks ja ohutusvideo 

vaatamiseks. Te peate installima Nineboti rakenduse, et teil oleks võimalik uue sõitja õppeprogrammi järgida, oma One S2 

aktiveerida ning uusimaid uuendusi ja ohutusjuhiseid saada.
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Kõigepealt vajate nutitelefoni operatsioonisüsteemiga Android (versioon 4.3 või uuem) või iOS (versioon 7.0 või 
uuem). Seejärel laadige alla rakendus „Ninebot by Segway” üksuse käivitamiseks. Rakendus juhib teid läbi uue 
sõitja õppeprogrammi. Teie ohutuse tagamiseks on sõiduki maksimaalne kiirus enne aktiveerimist piiratud kuni 4 
km/h. Pärast aktiveerimist ja enne uue sõitja õppeprogrammi läbimist on maksimaalne kiirus piiratud kuni 7 
km/h. Pärast uue sõitja õppeprogrammi läbimist on esimese kilomeetri jooksul maksimaalne kiirus piiratud kuni 
12 km/h, pärast mida saate kiiruspiiraja rakenduse kaudu keelata ja saavutada maksimaalseks kiiruseks 24 km/h.
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Sõiduki kere

Ventiilivarre pikendus

Laadija, toitejuhe

Kasutaja dokumendid

Lisatarvikud

Tere tulemast! 1 Pakkeleht

KASUTUSJUHEND GARANTIITINGIMUSED

Täname teid, et olete valinud Segway seadme Ninebot One™ S2 (edaspidi One S2). Teie One S2 on 
kaasaskantav nutikas elektriline isetasakaalustuv sõiduk ja harrastusseade.

Nautige oma sõitu!

Kui pakite oma sõidukit lahti, veenduge, et pakendis sisalduvad eelnevalt loetletud tarvikud. Kui mis tahes 
osad puuduvad, võtke ühendust oma kohaliku edasi- või jaemüüjaga.

Palume säilitada karpi ja pakkematerjale juhuks, kui teil peaks olema tulevikus vaja oma seadet One S2 
kuhugile saata.
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Käepide Toitenupp

Valgusrõngas

Pedaalid

Ratas

5 Aku laetuse tase

3 Kanderežiim 
Kõrge
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2 Diagramm

Laadimisport

Keskmine
20% 50%

Madal
0% 20%

Akusahtli kate

1
2

3
4

5
6

7

1
2

3
4

5
6

7

1
2

3
4

5
6

7

1
2

3
4

5
6

7

1
2

3
4

5
6

7

1
2

3
4

5
6

7

4 Laadimine

2 Avage 
laadimispordi 
kate

3 Sisestage 
laadija 
üksusesse

1 Leidke 
laadimisport

Roheline Kollane Punane

— — —

HOIATUS!

Kanderežiim takistab ratta pöörlemist, kui te tõstate oma
sõidukit käepidemest üles, kui see on sisse lülitatud. 
Te saate oma sõidukilt maha astuda, kanda seda üle või ümber 
takistuste, selle maha asetada ja sõitmist jätkata, ilma et peaksite 
selleks sõiduki välja lülitama.

Te saate rakendusest kanderežiimi lubada/keelata

  

Ärge tõstke oma sõidukit käepidemest, kui sõiduk on sisse lülitatud 
ja kanderežiim on keelatud. See põhjustab ratta pöörlemist, mis võib 
tekitada kehavigastusi või kahjustusi teie sõidukile.

Lülitage oma sõiduk enne laadimist välja.

HOIATUS!

Laadijat mitte ühendada, kui   laetuse tase
Port või laadimisjuhe on märg.
Vajutage laadimise ajal toitenuppu, et
võimaldab  laetuse  taseme  visuaalset  
kujutamist seade tasakaalustada.
Teie sõiduk on täielikult laetud, kui laadija 
LED-tuli muutub punasest (laadimine) roheliseks 
(säilituslaadimine).

Aku laetuse taseme kuva ilmub nähtavale, kui sõidukit hoitakse paigal.

Iga tulekeste paar kujutab 14% aku kogumahust. Kui aku on peaaegu tühi, vilguvad tuled punaselt. 
Kasutage rakendust järelejäänud toitemahu ja prognoositud saadavaloleva sõiduulatuse lugemiseks.

Kui aku laetuse tase väheneb, alaneb järk-järgult teie sõiduki kiiruspiirang.
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6 Hoiatus!

Kui sõidate üle madalate konaruste või ebatasasel pinna, 
hoidke madalat kiirust, 3–10 km/h, ja hoidke oma põlved
painutatuna. Ärge sõitke liiga aeglaselt või liiga kiiresti, 
sest vastasel juhul võite juhitavuse kaotada ja kukkuda.

One S2 on mõeldud ainult ühele sõitjale. 
Ärge sõite kahekesi või võtke peale reisijaid.
Ärge kandke last.
 

Ärge sõitke läbi loikude või muude 
veekogude. Ärge laske sõidukil märjaks saada.

Vältige kaldeid, mis on järsemad kui 15°, vastasel juhul 
võite haardumise kaotada.  

Ärge kiirendage või
aeglustage sõidukit äkiliselt.

Kaitske oma pead, kui läbite 
ukseavasid.

Ärge sõitke avalikel teedel, maanteedel, 
kiirteedel või tänavatel.

Te peate käesoleva juhendi hoiatused ja sõitja ohutuse juhised läbi lugema ja neist aru saama, enne kui üritate 
oma One S2-ga sõita.

>15°

2 4 km/h

0

Ärge kiirendage, kui sõiduk kaldub tagasi 
või kõlab helisignaal. Ärge proovige 
kiiruspiirajat välja lülitada.
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1 Installige rakendus ja registreerige/logige sisse.

Hoidke sõidukit püstiasendis ja lülitage see sisse. 
Lülitage see välja ja uuesti sisse, et juhtkäsklusi 
tundma õppida.

Klõpsake nuppu „Search Device” (otsi seadet) oma 
sõiduki ühendamiseks. Sõiduk piiksub ühenduse 
loomise õnnestumisest teadaandmiseks.
 

2 

3

 

4 Järgige rakenduses sisalduvaid juhiseid.

7 Esmakordne kasutamine

Teie ohutuse tagamiseks ei ole teie uus sõiduk aktiveeritud ostmise ajal ning kiirus ja 
tundlikkus on seatud madalatele tasemetele. Enne kasutamist peate esmalt rakenduse 
paigaldama ja järgima juhiseid sõiduki aktiveerimiseks.

Teil peab olema nutitelefon operatsioonisüsteemiga Android (versioon 4.3 või uuem) 
või iOS (versioon 7.0 või uuem). Seejärel külastage Apple App Store'i (iOS) või 
Google Play Store'i (Android) ja otsige pealkirja „Ninebot by Segway” rakenduse 
allalaadimiseks ja installimiseks. Rakendus juhib teid läbi uue sõitja õppeprogrammi.

       Skannige rakenduse allalaadimiseks.

Ärge sõitke üle aukude, äärekivide, astmete 
või muude takistuste.

Ärge püüdke sooritada mis 
tahes trikke. Hoidke alati 
mõlemat jalga pedaalidel.

Säilitage alati maaga kontakti.
Ärge hüpake või proovige 
trikke.

Ärge kiigutage edasi ja tagasi või 
liigutage äkiliselt oma keha.

And roid

iOS

Hoiatus!  

Ärge sõitke piiratud 
haarduvusega pindadel. 
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Pärast aktiveerimist juhib rakendus teid läbi uue sõitja õppeprogrammi. 
Järgige rakenduses ja käesolevas juhendis sisalduvaid juhiseid.

Teie ohutuse tagamiseks on sõiduki maksimaalne kiirus enne aktiveerimist 
piiratud kuni 4 km/h. Pärast aktiveerimist ja enne uue sõitja õppeprogrammi 
läbimist on maksimaalne kiirus piiratud kuni 7 km/h. Pärast uue sõitja 
õppeprogrammi läbimist on esimese kilomeetri jooksul maksimaalne kiirus 
piiratud kuni 12 km/h, pärast mida saate kiiruspiiraja rakenduse kaudu 
keelata.

Oskuslikult sõitma õppimiseks võib kuluda mitu tundi. Harjutage iga 
sammu iga päev 15 minutit, kuni tunnete end seda sammu tehes mugavalt. 
Seejärel liikuge järgmise sammu juurde ja korrake protsessi.

Kandke heakskiidu saanud kiivrit 
ja muid kaitsevahendeid võimalike 
vigastuste minimeerimiseks.

 

8 Sõitma õppimine

Sõbra abiga asetage üks jalg pedaalile, 
tõstke teine 1-2 sekundiks maast üles 
ja hõljuge edasi.

Asetage üks jalg pedaalile, andke teise 
jalaga hoogu ja hõljuge edasi.

Asetage mõlemad jalad pedaalidele ja
harjutage edasi-tagasiliikumist, kontrollides 
oma keha raskuskeset.

Keerake, vajutades ühele pedaalile 
tugevamalt kui teisele ning liigutades
 oma kaalu keset natukene.

4

5 6

3

Harjuge sõiduki töötamisviisiga:
astuge ühele pedaalile, seejärel kiigutage oma 
jalga edasi ja tagasi juhtkäskluste tunnetamiseks.

1 Sõbra abiga asetage üks
jalg pedaalile ning viige oma kehakaal 
järk-järgult sõidukile üle.

2
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9 Sõitja ohutus
• Sõiduk on meelelahutusvahend, mis erineb teel sõitvatest mootorsõidukitest. Enne sõiduoskuse täielikku 

omandamist peate harjutama. Ninebot Inc. ega Segway Inc. ei vastuta mis tahes vigastuste või kahjustuste 
eest, mille põhjustab sõitja kogenematus või suutmatus järgida selles dokumendis sisalduvaid juhiseid.

• Võtke arvesse, et te saate riski vähendada, järgides kõiki käesolevas juhendis toodud juhiseid ja hoiatusi, 
kuid teil ei ole võimalik kõiki riske kõrvaldada. Pidage meeles, et sõidukiga sõites esineb vigastuste või 
surma põhjustamise oht, mille põhjustab kontrolli kaotamine, kokkupõrked ja kukkumised. Avalikesse 
kohtadesse sisenedes järgige alati kohalikke õigus- ja haldusakte. Nagu ka teiste sõidukite puhul, nõuab 
suurem kiirus pikemat pidurdusmaad. Äkiline pidurdus siledal pinnal võib põhjustada ratta libisemist, 
tasakaalu kaotamist või kukkumisi. Olge ettevaatlik ja hoidke sõites alati ohutut vahemaad enda ja teiste 
inimeste või sõidukite vahel. Olge tähelepanelik ja võtke hoogu maha, kui sisenete tundmatusse piirkon-
da.

• Käituge jalakäijate suhtes lugupidavalt ja andke neile alati teed. Võimaluse korral mööduge vasakult. Kui 
lähenete eest jalakäijale, hoidke paremale ja võtke hoogu maha. Vältige jalakäijate ehmatamist. Kui 
lähenete jalakäijale tagantpoolt, andke endast teada ja aeglustage sõidukit möödudes kõndimiskiiruseni.

• Kohtades, kus puuduvad isetasakaalustavaid elektrisõidukeid reguleerivad õigus- ja haldusaktid, järgige 
käesolevas juhendis toodud ohutusjuhiseid. Ninebot Inc. ega Segway Inc. ei vastuta mis tahes varalise 
kahju, isikukahju/surma, õnnetuste või õigusvaidluste eest, mida põhjustab ohutusjuhiste rikkumine.

• Ärge lubage kellelgi iseseisvalt sõidukiga sõita, v.a juhul, kui nad on hoolikalt käesolevat juhendit lugenud, 
vaadanud ohutusvideot ja järgivad uue sõitja õppeprogrammi rakenduses „Ninebot by Segway“. Uute 
sõitjate ohutuse eest vastutate teie. Aidake uusi sõitjaid, kuni nad tunnevad end sõidukiga sõites 
mugavalt. Veenduge, et kõik sõitjad kannavad kiivrit ja muid kaitsevahendeid.

• Enne iga sõitu kontrollige lahtiste kinnituste, kahjustunud komponentide ja madala rehvirõhu esinemist. 
Kui sõiduk teeb ebatavalist häält või kõlab helisignaal, lõpetage kohe sõitmine. Võtke teenindamiseks 
ühendust oma edasi- või jaemüüjaga.

• Sõites kandke alati kiivrit. Kasutage heakskiidu saanud ratta- või rulakiivrit, mille mõõdud sobivad nõuete-
kohaselt kinnitatud rihmaga ja mis kaitseb teie pea tagaosa.

• Olge tähelepanelik! Vaadake kaugele ette ja ka oma sõiduki ette: teie silmad on parimad vahendid 
takistuste ja madala haarduvusega pindade ohutuks vältimiseks (sh, kuid mitte ainult märg maapind, 
lahtine liiv, lahtine killustik ja jää).

• Ärge tehke esimest sõitu piirkonnas, kus te võite kohata lapsi, jalakäijaid, lemmikloomi, sõidukeid, 
jalgrattaid või muid takistusi ja võimalikke ohtusid.

• Olge uues keskkonnas sõites ettevaatlik.

• Vigastuse ohu vähendamiseks peate lugema ja järgima käesolevas dokumendis toodud teavitusi 
märgetega „ETTEVAATUST” JA „HOIATUS”. Ärge sõitke ohtliku kiirusega. Mis tahes juhul ei tohi te sõita 
teedel koos mootorsõidukitega. Järgige alati käesolevaid ohutusjuhiseid.

 A) Järgmised inimesed ei tohiksid sõita Nineboti sõidukiga:
  I. alla 16-aastased ja üle 50-aastased isikud. 16–18-aastased sõitjad peaksid sõitma täiskasvanute 

järelevalve all;
  II. kõik alkoholi või uimasteid tarbinud isikud;
  III. kõik isikud, kellel on haigus, mis seab nad ohtu, kui nad osalevad suure koormusega füüsilises tegevuses;
  IV. kõik isikud, kellel on probleeme tasakaalu või motoorikaga, mis võib segada nende tasakaalu säilitamise 

võimet.
 B) Järgige selle sõidukiga sõites kohalikke õigus- ja haldusakte. Ärge sõitke kohtades, kus see on kohalike 

õigusaktidega keelatud.
 C) Ohutuks sõitmiseks peate nägema selgelt enda ette ja peate olema teistele selgelt nähtav.
 D) Ärge sõitke lumes, vihmas või teedel, mis on märjad, mudased, jäised või mis tahes põhjusel libedad. Ärge 

sõitke üle takistuste (liiv, lahtine killustik või oksad). See võib põhjustada tasakaalu või haardumise kaotamist 
ning viia kukkumiseni.

 E) Ärge kiirendage või aeglustage sõidukit äkiliselt. Ärge kiirendage, kui sõiduk kaldub tagasi või kõlab 
helisignaal. Ärge proovige kiiruspiirajat välja lülitada.

 F) Kuigi Nineboti rakendus võib kasulik olla, ärge lubage rakendusel sõites oma tähelepanu häirida. Jälgige alati 
oma ümbrust.

• Ärge kunagi taaskäivitage ja sõitke oma sõidukiga, kui see on andnud märku tühjenenud akust või 
tühjeneva aku tõttu end välja lülitanud. Teie sõidukil võib puududa vajalik toitevõimsus, et hoida teie 
tasakaalu, eelkõige juhul, kui korraga on vaja suurt võimsust. Kui te taaskäivitate ja jätkate sõitmist, riskite 
kukkumisega. Samuti riskite oma akude kahjustamisega, mis põhjustab akude kasutusea ja mahtuvuse 
vähenemist.

• Ärge sisestage toitejuhet, kui laadimisport on märg.
• Kasutage laadides ülepingekaitset, et kaitsta sõidukit kahjustuste eest, mida põhjustab ülepinge ja pinge 

järsk suurenemine. Kasutage ainult oma rakendusega „Ninebot by Segway“ kaasas olevat laadijat. Ärge 
kasutage mis tahes muu toote laadijat.

• Enne iga hooldust lülitage sõiduk alati välja ja tõmmake vahelduvvoolu-toitejuhe pistikupesast välja.
• Kasutage ainult neid varuosi ja lisatarvikuid, mille on rakendus „Ninebot by Segway“ heaks kiitnud. Ärge 

muutke oma sõidukit. Teie sõidukile tehtud muudatused võivad segada sõiduki toimimist, põhjustada 
tõsiseid vigastusi ja/või kahjustusi ning tühistada garantiitingimuste kehtivuse.
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10 Täiendavad funktsioonid

Lukustamisrežiim

Vajutage Nineboti rakenduses lukustamisikooni, et aktiveerida lukustamisrežiim, kui teie One S2 on 
SISSE lülitatud. Kui keegi proovib teie One S2-e liigutada, kõlab helisignaal.

Kiiruspiirangurežiim

Kasutage Nineboti rakendust kiiruspiirangurežiimi aktiveerimiseks. Kui see on lubatud, on maksimaalne 
kiirus seatud kasutaja reguleeritud tasemele. Vaikekiiruspiirang on 7km/h.

Valgusmuster

Te saate kasutada Nineboti rakendust oma One S2 külgedel asuvate tulede mustri ja värvide muutmiseks.

11 Hooldus

Puhastamine

    Hoiatus!

MÄRKUS

Ärge peske oma One S2 alkoholi, bensiini, atsetooni või muude söövitavate/lenduvate lahustitega. 
Need ained võivad kahjustada teie One S2 välimust ja sisestruktuuri.

Hoiustamine

Rehvirõhk

Täitke rehv rõhuga 35 psi/ 2,4 bar.

Aku hooldamine

    Hoiatus!

MÄRKUS

Veenduge enne puhastamist, et One S2 on VÄLJA lülitatud, toitejuhe on pistikupesast eemaldatud ja 
laadimispordi silikoonkork on tihedalt suletud, vastasel juhul võite saada elektrilöögi või kahjustada 
elektroonilisi komponente. Ärge peske oma One S2 survepesuri või kõrgsurvevoolikuga.

Pühkige oma One S2 puhtaks pehme ja niiske lapiga. Tõsisemate plekkide korral kasutage hambaharja ja 
hambapastat.
Kriimustusi plastikosadel võib poleerida peeneteralise lihvpaberiga.

Tulekahju oht. Kasutaja hooldatavad osad puuduvad. Ärge proovige akut lahti võtta.

Ärge laske akul jahtuda alla -20 °C või kuumeneda üle 50 °C, nt autos. Ärge laske akul tulega kokku 
puutuda. Ärge visake akut ära või hävitage seda. Lisateavet vaadake akul olevalt sildilt. Aku ringlussevõtu 
ja/või äraviskamise kohta lugege kohalikest õigus- ja haldusaktidest.

Aku kasutusea pikendamiseks laadige seda korrapäraselt ja vältige aku täielikku tühjenemist. Aku 
sõiduulatus ja jõudlus on kõige parem temperatuuril 25 °C; samas väheneb sõiduulatus ja jõudlus 
temperatuuridel alla 0 °C. Tavaliselt moodustab sõiduulatus temperatuuril -20 °C poole sama aku 
sõiduulatusest toatemperatuuril. Aku sõiduulatus taastub temperatuuri tõustes. Täiendavad üksikasjad 
on rakenduses saadaval.

Täielikult laetud Ninebot One S2 võib jääda ooterežiimi ligikaudu 120–180 päevaks. Aku täielik 
tühjenemine võib akut püsivalt kahjustada. Akus sisalduv elektroonika salvestab aku 
laadimis-/tühjenemistingimuse, üleliigse või ebapiisava tühjenemisega põhjustatud kahjustused ei ole 
garantiiga kaetud.

Hoidke sõidukit jahedas ja kuivas kohas. Ärge hoidke seda väljas pika aja jooksul. Kokkupuude liigse 
päikesevalguse või äärmuslike temperatuuridega (nii soe kui ka külm) võib mõjutada sõiduki välimust, aku 
kasutusiga ja rehve.
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12 Aku eemaldamine

    Hoiatus!
Aku eemaldamine võib olla ohtlik. Te riskite elektrilöögist saadava kehavigastusega. Kui te ei tunne end akut 
eemaldades kindlalt, võtke ühendust oma edasi- või jaemüüjaga või saatke meile e-kiri.

Akusahtel Akusahtel

Toitelüliti

Kasutage ristpea-kruvikeerajat nelja 
kruvi eemaldamiseks näidatud viisil.

Vajutage tugevamalt akusahtli 
katte äärtele, et see paika 
klõpsata. Alustage ülevalt ja 
liikuge alla. Olge ettevaatlik,
et vältida mõne juhtme haaramist.

Kasutage ristpea-kruvikeerajat, et 
paigaldada akusahtli katte kruvid, 
seejärel vajutage kummist kork paika

Eemaldage kruvid4 Paigaldage akusahtli kate5 Paigaldage kruvid ja kork6

BATT.OPEN

Lülitage sõiduk välja ja ühendage 
laadija lahti. Seejärel eemaldage 
kummist kork sõiduki küljelt.

B Juhe 
A Juhe 

Eemaldage kummist kork1 Avage akusahtli kate2 Ühendage juhtmed lahti3

BATT.OPEN

Paigaldage eemaldamisele vastupidises järjekorras.

Tavalisel Ninebot One S2-l (mahtuvusega 310 Wh) on kaks akut: üks kummalgi küljel. Ühe aku eemaldamine 
vähendab Ninebot One S2 võimsust, sõiduulatust ja kaalu. Teie ohutuse tagamiseks on kiirus piiratud juhul, 
kui paigaldatud on ainult üks aku. Sõitke ettevaatlikult.

Kasutage ristpea-kruvikeerajat kahe 
kruvi eemaldamiseks. Seejärel 
kasutage oma kätt, et kindla 
tõmbega akusahtli kate üles tõsta 
ja eemaldada.

Esmalt ühendage lahti must juhe (A), 
seejärel ühendage lahti kollane juhe (B). 
Tõmmake konnektorit kindlalt. Ärge 
tõmmake juhet ennast, sest vastasel 
juhul võite seda kahjustada.
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13 Andmed

1 Tüüpiline sõiduulatus: testitud täisvõimsusel, sõites koormusega 70 kg temperatuuril 25 °C ja keskmise kiirusega 15 km/h tasasel asfaldil. 
Sõiduulatus erineb sõltuvalt koormusest, keskkonnast, temperatuurist, teetingimustest ja muudest muutujatest.

Laadija

Artikkel One S2 parameetrid

Mõõtmed

Kaal

Nõuded sõitjale

Masina parameetrid

Aku

Mootor

Ekraan

17,6 x 16,6 x 7,2 tolli (448 x 419 x 189 mm)

264 naela (120 kg)

25 naela (11,4 kg)

16–50 eluaastat

4’0”–6’6” (120–200 cm)

14,9 mph (24 km/h)

~18 miili (~30 km)

~ 15°

Algajarežiim deaktiveeritakse automaatselt pärast 0,6 miili (1 km) läbimist. 
Te saate algajarežiimi mis tahes ajal rakenduse kaudu aktiveerida.

Asfalt, tihendatud muld, kalded < 15°, takistused < 1,2 tolli (3 cm), 
augud < 1,2 tolli (3 cm)

14–104 °F (-10–40 °C)

-4–122 °F (-20–50 °C)

IPX4

Liitiumioonaku komplekt

54,3 VDC

63 VDC

32–104 °F (0–40 °C)

310 Wh

Ülepinge, alapinge, lühise ja ülekuumenemise kaitse. Automaatne 
lülitumine puhkerežiimile ja automaatne puhkerežiimilt töölehakkamine.

500 W

1000 W

Ringtüüpi kuvapaneel mõlemal küljel 14 x 2 sõltumatu RGB LED-tulega, 
aku laetuse taseme ekraan ja kohandatud valgusmustrid.

Sõiduki suurus

Maksimaalne kandevõime

Tühikaal

Vanus

Pikkus

Max kiirus

Tüüpiline sõiduulatus1

Max kalle

Algajarežiim

Sõitmiseks sobilik pinnas

Töötemperatuur

Hoidmistemperatuur

IP-reiting

Tüüp

Nimipinge

Max laadimispinge

Laadimistemperatuur

Nimimahtuvus

Aku juhtimissüsteem

Nimivõimsus

Max võimsus

Valgustus

Mudeli number

Tootja

Tarnija

Nimivõimsus

Sisendpinge

Väljundpinge

Väljundvool

Laadimistemperatuur

Laadimisaeg

Kooskõlastus

HT-A10-120W

Chingmi (Beijing) Technology Co., Ltd.

Chingmi (Beijing) Technology Co., Ltd.

120 W

100–240 VAC @ 50–60 Hz

Ligikaudu 63

Ligikaudu 1,9 A

32–104 °F (0–40 °C)

3 tundi

CCC, CB, CE, FCC, UL, PSE, KC, SAA

14 Kaubamärgi õiguskaitse avaldus
Ninebot, ninebot one ja ninebot hiinakeelsete tähemärkidega Nineboti kaubamärgid; Segway ja ninebot by segway on Segway 
kaubamärgid. Kui seda ei ole Nineboti või Segway poolt teisiti märgitud või lubatud, ei tohi ükski kasutaja kaubamärki muuta. Keelatud 
muudatused hõlmavad, kuid ei piirdu ainult nendega, värvi, proportsioonide või disaini muutmist või mis tahes sõnade, kunstnikutöö või 
kaubamärgi sümbolite eemaldamist. Kaubamärgi ühtegi osa ei tohi mis tahes vormis iseseisvalt või koos muude märgiste, nimede või 
toodetega või mis tahes elektrooniliste, mehaaniliste, kopeerimise, salvestamise või muude vahenditega kasutada või reprodutseerida või 
levitada või edastada ilma Nineboti eelneva kirjaliku loata.
iPhone ja iOS, mille omanikuks on Apple Inc.; Android, mille omanikuks on Google Inc. Asjaomastele omanikele kuuluvad õigused nende 
kaubamärkidele, millele on osutatud käesolevas juhendis. Sõiduk on kaetud Ameerika Ühendriikides ja muudes riikides kehtivate 
patentidega. Patentide kohta teabe saamiseks külastage aadressi http://www.segway.com. Mis tahes juriidiline või füüsiline isik ei tohi patenti 
kasutada ilma Nineboti loata.
Käesoleva juhendi on koostanud Ninebot, kellele kuuluvad kõik selle autoriõigused. Ilma Nineboti eelneva kirjaliku nõusolekuta on 
ebaseaduslik ja rangelt keelatud eespool nimetatud toodete, teenuse, teabe või materjalide, sh nii mehaaniliste kui ka muude materjalide, mis 
tahes osade mis tahes vormis või viisil taasesitamine, muutmine, salvestamine otsingusüsteemis või taasedastamine või seotud müük koos 
teiste toodetega. Ninebot ei kiida heaks meie intellektuaalomandi õiguste rikkumisi ja Ninebot võib taotleda kohtumääruste, 
parandusmeetmete ja hüvitiste kohaldamist, mis on ette nähtud kaubamärgiõiguse, patendiõiguse, autoriõigusest tuleneva õiguse ja muude 
õigusaktide alusel.
Me oleme lisanud kõik sõiduki funktsioonide kirjeldused ja juhised, mis olid juhendi printimise ajal olemas. Samas võib teie sõiduk natukene 
erineda käeolevas dokumendis kirjeldatust. Pange tähele, et on olemas mitu Ninebot by Segway mudelit, millel on erinevad funktsioonid, 
ning et mõned käesolevas dokumendis nimetatud funktsioonid ei pruugi kohalduda teie sõiduki suhtes. Tootja jätab endale õiguse muuta 
sõiduki disaini ja funktsionaalsust ning dokumente ilma eelneva ette teatamiseta.
Kõik õigused kaitstud. Autoriõigus Ninebot 2016.
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15 Kontaktandmed

Toote garantiid järgitakse ja reguleeritakse kohalike piirkondlike õigus- ja haldusaktide alusel. 
Garantii hakkab kehtima alates ostukuupäevast koos kehtiva arve ja templiga garantiilehega.
Aktiveerimist vajav üksus tuleb enne garantiinõude esitamist nõuetekohaselt aktiveerida.

Hoiatus         

Kõik tooted tarnitakse tasuta tavagarantii alusel, mis võib erineda sõltuvalt teie piirkonnast ja tootest ja mis kehtib alates teie 
ostu kuupäevast. Hoidke oma ostukviitung alles, et tuvastada oma ostu sooritamise asukoht ja kuupäev. Kõiki müügijärgseid 
eeskirju järgitakse kooskõlas teie piirkondlike/kohalike õigus- ja haldusaktidega. Te leiate uusimad tavagarantii tingimused, 
sertifikaadid ja kohalike järelteeninduskeskuste kontaktid meie veebisaidilt www.segway.com. Kui teil on mis tahes küsimusi 
või soovite teha päringu, otsige kiire ja täpse vastuse saamiseks välja oma toote seerianumber (mille leiate pakendilt või oma 
tootelt vormingus nt „A1BCD2345E0000”) ja ostukviitung, enne kui võtate kohaliku järelteeninduskeskusega ühendust. Juhul 
kui vajate garantii kohaldamisel täiendavat abi, võtke meiega kindlasti ühendust.

1. Kohalik edasi- või jaemüüja
Edastage oma sõiduki andmed koos saatelehe, ostukviitungi või tellimuse kinnitusega kohalikule edasi- või jaemüüjale.
Kohalike ametlike turustajate kontakte saate samuti vaadata aadressil www.segway.com.

2. EMEA: Segway Europe BV.

Hogehilweg 8, 1101 CC Amsterdam, Holland E-posti aadress：service@segway.eu.com

3. APAC: Ninebot Inc.

1F A1 BLDG., ZGC DongSheng Science Park (Northern Territory), 66 Xixiaokou Rd. Haidian Disct. Peking, Hiina Tel：
+86-10-84828002 (konsultatsioonid)    400-607-0001 (müügijärgne teenindus)
E-posti aadress: sales@ninebot.com (konsultatsioonid)   service@ninebot.com (müügijärgne teenindus)


