S jízdou na koloběžce jsou spojena bezpečnostní rizika. Před prvním použitím je rychlost omezena na 5 km/
h je oznámena blikáním kontrolky a zvukovým signálem. Nezapomeňte naskenovat QR kód na koloběžce,
poté podle pokynů odstraňte rychlostní limit.

Ninebot eKickScooter
ZING C8/C10/C20
Uživatelský manuál

Kvůli technickým a firmwarovým aktualizacím nemusí aktuální funkce produktu odpovídat příručce
. Nejnovější představení funkcí a bezpečnostní příručku najdete na www.segway.com.
CE.00.00-A

Před prvním použitím naskenujte QR kód na koloběžce a aktivujte jej
.
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Rozložení a transport

Předtím, než s ním dítě může jezdit, si prosím pečlivě přečtěte uživatelskou příručku a ujistěte se že
rozumíte montáži a používání.
Nevyhazujte tento manuál, protože je trvalou součástí tohoto produktu.

Děkujeme, že jste si vybrali Ninebot eKickScooter ZING C8/C10/C20 (v této příručce označovaný jako
kickscooter)! Koloběžka je speciálně navržena pro hladkou a bezpečnou jízdu. Kombinuje sílu elektřiny a styl
tradiční koloběžky. Užijte si bezkonkurenční klouzání na této skvělé koloběžce.
Než začnete, ujistěte se, že jezdec splňuje níže uvedené požadavky na věk, výšku a hmotnost
.
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ZING C8

ZING C10

ZING C20

6–12 let.
44–110 lbs (20 –50 kg)
3’9”–4’9” (115–145 cm)

8–14 let.
44 –110 lbs (20 –50 kg)
4’3”–5’3” (130–160 cm)

10+ let.
44–110 lbs (20 –50 kg) 4
'7"–5'10" (140–180 cm)

Varování
Aby se snížilo riziko zranění, je při jízdě dítěte vyžadován dohled dospělé osoby .

1. Bezpečnost
1 Výrobek je učen pouze pro rekreaci. Není určen k přepravě. Neupravujte žádným způsobem kickscooter, aby se změnil účel,
pro který byl navržen. Aby si jezdec osvojil jezdecké dovednosti, musí se učit. Používejte opatrně, než si osvojíte jezdecké
dovednosti, aby se zabránilo pádům nebo kolizím a zranění uživatele nebo třetích stran.
2 Strany Segway neodpovídají za žádná zranění, škody nebo právní spory způsobené nezkušeností jezdce nebo nedodržením
pokynů v této příručce
3 Pamatujte, že kdykoli jedete na kickscooteru, riskujete zranění v důsledku ztráty kontroly, kolize a pádů. Abyste snížili riziko,
musíte si přečíst a dodržovat všechna upozornění „UPOZORNĚNÍ “ a „VAROVÁNÍ “. Uvědomte si prosím, že riziko můžete
snížit dodržováním pokynů a varování v této příručce , ale nemůžete všechna rizika eliminovat . Při jízdě používejte zdravý
rozum.

● Při jízdě buďte ostražití a vnímejte okolí i daleko před sebou . Vaše oči jsou vaším nejlepším nástrojem pro vaši
bezpečnost. Vyhýbejte se překážkám a povrchům s nízkou trakcí (včetně, ale nejen, mokré půdy, sypkého písku, volného štěrku
a ledu).
● Vyhněte se náhlému zrychlení a zpomalení. Nikdy nejezděte rychleji, než je navržená maximální rychlost (maximální rychlost může
být ovlivněna hmotností jezdce , úrovní baterie , sklonem atd.). Stejně jako u jiných vozidel vyžadují vyšší rychlosti delší brzdnou
dráhu. Náhlé brzdění na plochách s nízkou trakcí by mohlo vést k prokluzu kol nebo pádům. Buďte opatrní a při jízdě vždy udržujte
bezpečnou vzdálenost mezi vámi a ostatními.
● Držte obě ruce na řídítkách a nevozte náklad žádného druhu. NEPOUŽÍVEJTE mobilní telefon, fotoaparát, sluchátka
, sluchátka ani neprovádějte jiné činnosti při jízdě. NEJEZDĚTE z prudkého kopce.
●Nedotýkejte se pohybujících se nebo točících se kol. Chraňte své vlasy, oděv nebo podobné předměty před kontaktem
s pohyblivými částmi.
● Přeneste kickscooter, když narazíte na speciální povrchy vozovek, jako jsou zpomalení a výmoly.

4 Montáž a seřízení by měli provádět POUZE dospělí. Koloběžka obsahuje malé části, které mohou představovat
nebezpečí udušení. Aby se zabránilo udušení, nedovolte dětem, aby se dotýkaly plastových krytů. Děti musí být
vždy pod dohledem rodičů. Děti mladší 6 let musí být drženy mimo dosah montáže.
NENECHÁVEJTE nikoho , aby jezdil nakickscooteru sám , pokud si jezdec a dospělé osoby , které dohlížejí , pečlivě
5 nepřečetli tento manuál . Je vaší odpovědností zajistit bezpečnost nového jezdce . Pomáhejte novým jezdcům , dokud
nebudou obeznámeni se základními operacemi koloběžky . Jezdec musí mít přilbu a jiné ochranné pomůcky . Když výrobek
předáte ostatním, doručte prosím společně uživatelskou příručku.

Kdo by neměl produkt užívat:

Jízdní povrchy a prostředí:

I.Každý, kdo je pod vlivem alkoholu, drog nebo omamných látek.
II. Každý, kdo trpí nemocí (zejména v oblasti hlavy, srdce, zad a krku), které je vystavují riziku, pokud vykonávají
namáhavou fyzickou aktivitu.
III. Každý, kdo má zdravotní stav, který by narušoval jeho schopnost udržovat rovnováhu.
IV. Každý, jehož věk, výška a hmotnost je mimo uvedené limity (viz Specifikace).
V. Ti, kteří mají narušené mentální schopnosti, kteří nerozumí rizikům a řádnému provozu vozidla.
VI. Těhotné ženy.

● Tato koloběžka je určena pro jízdu na suchých, zpevněných površích. Jezděte prosím v otevřeném venkovním prostoru.
Ujistěte se, že ve vašem okolí nejsou žádní chodci, skateboardy, kola, koloběžky a další jezdci.

Bezpečnost při užívání:

Varování
Měli byste nosit ochranné pomůcky . Nepoužívat v silničním provozu . Nosnost 50 kg max. Tato hračka je kvůli své maximální
rychlosti nevhodná pro děti do 6 let. Nikdy nezapřahujte s jiným vozidlem.

● Nikdy nepoužívejte v silničním provozu, v blízkosti motorových vozidel , v blízkosti prudkých svahů nebo schodů , bazénů nebo
jiných vodních ploch . Vyhýbejte se stavbám , náhlým změnám povrchu , odvodňovacím roštům , výmolům , trhlinám , hydrantům,
zaparkovaným autům, rychlostním nárazům a dalším překážkám. Nejezděte na volné půdě (jako jsou kameny, štěrk nebo písek).
● Nejezděte v extrémních teplotních podmínkách nebo za nízké viditelnosti, například za úsvitu/soumraku nebo v noci.
Nejezděte na sněhu nebo v dešti. Ponoření do vody může způsobit poškození baterie, vznícení nebo dokonce výbuch.

Při jízdě:
● Jezděte pouze v jednom!
● Při jízdě na koloběžce vždy noste přilbu a jiné ochranné pomůcky (jako jsou chrániče loktů a kolen ). Používejte schválenou
cyklistickou nebo skateboardovou helmu, která správně přiléhá k podbradnímu pásku a poskytuje ochranu zadní zátylku.
● NEpředjíždejte. Při vstupu do neznámých oblastí zpomalte. Buďte opatrní při jízdě v oblastech se stromy, sloupky nebo ploty.
Při zatáčení vždy zpomalte.
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Varování
Pokud koloběžka vydává neobvyklý zvuk nebo signalizuje poruchu, okamžitě přestaňte produkt užívat. NEDÁVEJTE ruce za
řídítka a NEJEZDĚTE jednou rukou ani jednou nohou. NEPOUŽÍVEJTE mobilní telefony ani nenoste sluchátka při jízdě.
NEPŘIDÁVEJTE elektronický plyn, když kráčíte společně se skútrem.

.
● Nejezděte na skútru, pokud okolní teplota překročí provozní teplotu výrobku (viz
Specifikace), protože nízké/vysoké teploty mohou snížit výkon vozidla a dokonce vést k nehodám.
● Vždy parkujte se stojánkem na stabilním povrchu. Jakmile je skútr na svém stojanu, zkontrolujte jeho stabilitu, abyste se
vyhnuli riziku pádu (uklouznutím, větrem nebo mírným nárazem). Neparkujte na rušném místě, ale spíše podél zdí.
● Doporučuje se provádět pravidelnou údržbu skútru (viz Údržba).
● Před nabíjením baterie si prosím přečtěte uživatelskou příručku (viz Nabíjení).

Varování
● Používejte pouze nabíječku specifikovanou výrobcem. Používejte pouze baterii dodanou výrobcem.
● Nikdy nedovolte, aby se vaše dítě dotýkalo jakýchkoli částí vozidla s mezerami, jako je skládací mechanismus, blatník, kola,
brzdový systém atd. Po jízdě se nedotýkejte motoru brzdy nebo náboje, abyste se vyhnuli popáleninám v důsledku zvýšené teploty.
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3 Složení

2 Části a funkce
Seznamte se prosím s každou částí. Tato příručka používá jako příklad C10 a obrázky jsou pouze pro ilustraci
. Skutečný produkt se může lišit.
ON/Off tlačítko
Throttle

Brzda

ZING C8, ZING C10

Příslušenství

1

ŘÍdítka

Skládací
mechanismus

Tyč

Stiskněte tlačítko rychlého
uvolnění a zasuňte představce
do přední vidlice. Tlačítko se
automaticky vysune.

2 Otočením rychloupínací
svorky do uzavřené polohy
zajistěte představec.

POZNÁMKA : Pokud je dřík
roztřesený , můžete knoflík
nastavit tak, aby jej utáhl.

CK

Nabíjecí adaptér×1

CLI

* pro ZING C20.

Bezpečnostní
kroužek

Uvolnovací
mechanismus

Tlačítko
rychlého
uvolnění

* pro ZING C20
Háček
* pro ZING C20

Přední
blatník
Motor
Nabíjecí port

ZING C20
Zadní Blatník

Prostor pro jezdce
Stojánek

Odrazka
Brzda

Tlačítko napájení

5 mm šestihranný
imbus * pro ZING C20.

1

Vložte tyč na trn.

2 Zackavkněte páku a
otočte b uzamykací
klip do uzavřené pozice
.

3 Utáhněte dva šrouby a
zajistěte dřík.

Stisknutím tlačítka zapnete nebo změníte jízdní režimy. Po zapnutí je režim Turbo nastaven jako výchozí. Podržte 2s pro
vypnutí.
b

Model
Max. rychlost

Turbo režim

Cruise režim

ZING C8

16 km/h

16 km/h

10 km/h

ZING C10

16 km/h

16 km/h

10 km/h

ZING C20

16 km/h

16 km/h

10 km/h

blikne pomalu, 2x pípne

blikne rychle, 3x pípne

Indikátor
Ambientní osvětlění(ZING C10 and C20 )

1x pípne
pulzuje barevně

Indikátor baterie
Barva indikátoru ukazuje úroveň baterie: ＞10% bílá, ≤10% červená. *
Pokud se objeví závada, indikátor žačne blikat a pípat.
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Bezpečný režim

pulzující modrá

a

pulzující červená

Varování
Před montáží skútr zapněte. Lanko brzdy by se nemělo omotávat kolem představce.
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4 Kontrola před jízdou

2 Chytněte se oběma rukama rukojeti . Jednu
nohu položte na skůtr a druhou se odrážejte.

3 Když se skůtr rozjede, položte obě nohy na
stupačku a vyrovnávejte balancem.

Ujistěte se, že nejsou žádné uvolněné spojovací prvky a poškozené součásti. Zkontrolujte všechny funkční části
, jako je rám, řídítka, pneumatiky a ujistěte se, že je systém řízení dobře seřízený. Zajistěte, aby byla zapnuta
všechny uzamykací prvky.
Zkontrolujte správnou funkci brzdy. Když stisknete brzdovou páku, mělo by dojít k pozitivnímu brzdění. Baterie
: pokud je baterie téměř vybitá (indikátor je červený), baterii plně nabijte, aby byla zajištěna bezpečná jízda.
Vždy noste přilbu a ochranné pomůcky, jako jsou chrániče kolen a loktů. Vždy noste obuv a správné oblečení(
doporučujeme sportovní obuv a oblečení). Nikdy nejezděte naboso nebo v sandálech. Dlouhé vlasy by měly být svázány,
aby vám neblokovaly zrak.
Nepokoušejte se o svou první jízdu v žádné oblasti, kde byste mohli narazit na děti, chodce, domácí zvířata, vozidla,
kola nebo jiné překážky a potenciální nebezpečí.
Zkontrolujte a dodržujte místní dopravní předpisy a předpisy pro koloběžky.
UPOZORNĚNÍ: Máte -li jakékoli obavy o bezpečnost produktu a/nebo pokud se u vás objevují příznaky abnormality
,okamžitě produkt přestaňte používat a obraťte se na zákaznický servis.

5 Nauka jízdy
Varování
Vždy noste přilbu a jiné ochranné pomůcky,
abyste minimalizovali případné zranění
během procesu učení. Aby se snížilo riziko
zranění, je nutný dohled dospělé osoby.

4 Zrychlení a zpomalení
Cruise mode
(indikátor bliká pomalu)

1 Zapněte kickscooter. Pokud je indikátor
červený, okamžitě jej nabijte (nabíjení).

Upozornění
Naskenujte QR kód na skútru a aktivujte jej před
první jízdou.
Z důvodu bezpečnosti jezdce jezděte v nouzovém
režimu, dokud nebude jezdec dostatečně pohodlný
na používání režimu Turbo.

Zrychlení

Odrazit se a jet

Zpomalení

Zmáčknout brzdovou páku

Turbo režim
(indikátor svítí )

Bezpečný režim (
indiká tor bliká rychle)

Zmáčknout plyn
Pustit plyn a stisknout brzdu

Zrychlení

Poznámka:

Poznámka:

Maximální rychlost je

Motor se zapne
po dosažení 3
km/h.

10 km / h než ujedete 1
kolimetr.
Indikátor

Cruise režim
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Turbo režim / bezpečný režim
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Zpomalení

6 Nabíjení
Upozornění
Nabíječka není hračka. Děti by se neměly dotýkat nabíjecího zařízení, dohlížející dospělý musí
zvládnout nabíjení. Před a během nabíjení se ujistěte, že je kickscooter vypnutý.
Kroky nabí jení
1 Otevřete kryt

2 Zasuňte nabíjecí zástrčku a zapojte ji do

3 Po dokončení zavřete

Indikátor nabití：

nabíjecího portu.

Výletní režim

zásuvky.

Turbo režim / bezpečný režim

Varování
Zůstaňte ve střehu a vyhněte se prudkému zrychlení nebo zpomalení. Jinak vám hrozí vážné zranění v důsledku nerovnováhy
, ztráty trakce a pádů. NEVYKONÁVEJTE kaskadérské kousky žádného druhu. Obě pneumatiky musí vždy zůstat v kontaktu
s povrchem

5 Abyste zatočili, nakloňte se do strany a lehce otočte řídítka.

6 Když se kickscooter zastaví , postavte jednu nohu na

kryt nabíjecího portu.

zem. Buďte více opatrní, když slézáte ze skůtru poprvé.
Červená:
nabíjení
Zelená: plná

Varování
● Používejte pouze nabíječku specifikovanou výrobcem. Jiné typy mohou poškodit výrobek a způsobit požár.
● Nepokoušejte se kickscooter nabíjet, pokud je nabíječka nebo elektrická zásuvka mokrá.
● Pokud zaregistujete i neobvyklý zápach, zvuk nebo světlo, okamžitě přestaňte nabíjet a obraťte se na poprodejní servis
● Při nabíjení se držte mimo dosah hořlavých a výbušných materiálů a koloběžku umístěte místo dosah dětí.

Varování
Neotáčejte při jízdě řídítka zprudka
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Varování
Zůstaňte
v klidu
kicscooteru

a neskákejte

● Pokud nenabíjíte, odpojte nabíječku ze zásuvky.
z
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7 Specifikace
Položka
Váha a
velikost

Váha balení
Délka × Šířka × Výška
Max. váha

Požadavky
jezdce

Doporučený věk
Doporučená výška

Parametry
vozidla

Balení
baterie

Motor

Ostatn
í
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ZING C10

cca 9.0 kg
cca 800 × 350 × 900 mm

cca 9.5 kg
cca 840 × 400 × 1000 mm

ZING C20
cca 10.0 kg

8–14 let.
130–160 cm

10+ let.

115–145 cm
cca 16 km/h

Typický dojezd [1]

cca 10 km

Pojízdný terén

rovné povrchy, zpevněná cesta; překážky < 1 cm; díry < 3 cm

Teplota používání
Teplota skladování

-10–40°C
IPX4
cca 2.5 h

Typ baterie

Lithium-ion baterie

cca 20 km

21.6 V

Teplota nabíjení

0–45°C; 10–35°C doporučené

Nominální výkon / Energie

2500 mAh / 54 Wh

Systém správy baterie

Přehřívání, zkrat, ochrana proti přebití a proudem

Nominální výkon

120 W (0.12 kW
)
180 W (0.18 kW
)
100—240 V~

Údržbu by měla pravidelně provádět dospělá osoba.

Čištění
K čištění používejte měkký a mokrý hadřík. Těžko odstranitelné skvrny lze setřít zubním kartáčkem a pastou, poté otřít měkkým
a mokrým hadříkem.
Abyste zabránili zaseknutí kol, ložisek kol nebo brzd, vyčistěte a zkontrolujte, zda v těchto oblastech (jak je uvedeno níže
v šedě zvýrazněných oblastech) nejsou nečistoty a jiné cizí předměty.

cca 5 h

Nominální napětí

Max. výkon

140–180 cm

-20–50°C; 5–30°C doporučené

Čas nabíjení

* Mezi faktory, které ovlivňují dosah, patří: hmotnost jezdce, počet startů a zastavení, okolní teplota atd.

8 Údržba

20 –50 kg
6–12 let

Stupeň odolnosti

[1] Typický dojezd: testováno při jízdě s plnou baterií, zatížení 50 kg, 110 °, 25 ° C, 60% max. průměrná rychlost
na chodníku.

cca 940 × 400 × 1100 mm

Max. rychlost

Vstupní napětí
Nabíječka

ZING C8

1

2

5000 mAh / 108 Wh
150 W (0.15 kW)

Ložisko kola

260 W (0.26 kW)

Max.výkon napětí

25.2 V

Hodnota výstupu

24.2 V, 1.0 A

Výkon výstupu

24.2 W (0.02 kW)

Metoda brzdění

Ruční brzda

UPOZORNĚNÍ: Abyste zabránili hromadění cizích předmětů, NEJEZDĚTE na blátivých, prašných, travnatých nebo
kluzkých vozovkách.

Pneumatika

Pevná guma
Ocel

Nečistěte koloběžku alkoholem, benzínem, acetonem ani jinými korozivními/těkavými rozpouštědly. Tyto látky mohou
poškodit vzhled a vnitřní strukturu vašeho skútru. Neumývejte skútr elektrickou pračkou ani hadicí.

Materiál těla
Materiál rukojeti

TPR

Materiál stupačky

Grip

Nejprve vyčistěte cizí předměty a poté otřete měkkým vlhkým hadříkem. Obě strany ložiska namažte mazacím olejem
nebo strojním olejem. Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznický servis.

Silikon
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Varování
● Nevyhazujte tento výrobek na skládku, nespalujte nevhazujte do komunálního odpadu. Kvůli elektrickým součástem může
dojít k vážnému nebezpečí/zranění.
● Před čištěním se ujistěte, že je skútr napájen, odpojen napájecí kabel a gumový kryt nabíjecího portu je pevně utěsněn;
v opačném případě můžete poškodit elektrické součásti.

Varování
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nerozebírejte pouzdro a nedotýkejte se kovových kontaktů.
Nabíjejte POUZE Li-ion baterie！

Úprava brzdy
Když je brzda příliš utažená nebo uvolněná, můžete našroubovat/sejmout seřizovač lanka brzdy.

Uskladnění
Před uskladněním koloběžku vypněte a plně nabijte, aby nedošlo k nadměrnému vybití, které způsobí trvalé poškození.
Pro dlouhodobé skladování koloběžku nabijte každých 30 dní.
Skladujte uvnitř na chladném a suchém místě. Vystavení slunečnímu záření a extrémním teplotám (horkým i studeným ) urychlí
proces stárnutí součástí vozidla a může trvale poškodit baterii . Pokud je teplota skladovacího prostředí nižší než 0 ° C (32 ° F),
nenabíjejte jej, dokud jej neumístíte do teplého prostředí, nejlépe nad 10 ° C (50 ° F).

Varování
●Dlouhodobé vystavení UV paprskům, dešti a živlům může poškodit materiály krytu.
Utáhnutí brzdy

● Pokud se nepoužívá, skladujte jej uvnitř.

Povolení brzdy

● Chraňte před ohněm!

Baterie
Dobře udržovaná baterie může dobře fungovat i po mnoha kilometrech jízdy . Nabijte baterii po každé jízdě a vyhněte se vybití
baterie . Při teplotě 22 ° C je výkon baterie nejlepší a vozidlo může dosáhnout delšího dojezdu . Elektronika uvnitř baterie
zaznamenává stav nabití a vybití baterie; poškození způsobené nadměrným nabíjením nebo nadměrným vybíjením nebude kryto
omezenou zárukou.

Varování
●Informace o bateriích a elektroodpadu vám poskytne vaše služba pro likvidaci domovního odpadu, místní nebo regionální
úřad pro nakládání s odpady nebo vaše prodejní místo.
● Baterie není vyměnitelná. Nepokoušejte se baterii vyměnit ani rozebrat. Nerozebírejte ani nepropichujte plášť. Chraňte
před kovovými předměty, aby nedošlo ke zkratu.
● Nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem. Žádné uživatelsky opravitelné součásti.
●Neskladujte ani nenabíjejte baterii při teplotách mimo uvedené limity (viz Specifikace).
● Nikdy nenabíjejte v oblastech zakázaných zákonem.

Nabíjecí adaptér

Ostatní
● Před zvedáním, přemisťováním nebo jiným transportem koloběžku vypněte a složte. Zacházejte opatrně a vyhněte se
násilné síle, jako je házení a silný tlak. Uchovávejte mimo dosah ohně a vody.
● Pneumatiky dodávané s výrobkem musí být namontovány na kolo profesionálním opravcem. Demontáž kol je komplikovaná
a nesprávná montáž může vést k nestabilitě a poruchám.
V případě nehod nebo poruchy kontaktujte autorizovaný servis, pokud je produkt stále v záruce. Pokud tomu tak není, můžete se
obrátit na jakéhokoli specializovaného opraváře podle vašeho výběru . Seznam autorizovaných opraven si můžete vyžádat v
zákaznickém servisu dostupném na www.segway.com.
Úkoly byly vytvořeny za účelem zjednodušení formulací v uživatelské příručce pro uživatele. Pokud se uživateli zdá nějaká
akce příliš komplikovaná, doporučuje se mu kontaktovat autorizovaného nebo specializovaného opraváře nebo zákaznický
servis.
UPOZORNĚNÍ
:
VAŠE POJISTNÁ POLITIKA NEMUSÍ POSKYTOVAT POKRYTÍ NEHOD, KTERÉ SE TÝKAJÍ VYUŽÍVÁNÍ TOHTO
PRODUKTU. Chcete -li zjistit, zda je poskytnuto pokrytí, kontaktujte prosím svoji pojišťovací společnost nebo agenta.

Pravidelně kontrolujte nabíječku, zda není poškozena šňůra, zástrčka, kryt a další součásti. Pokud zjistíte jakékoli poškození
, přestaňte jej používat, dokud nebude opraven nebo vyměněn.
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9. Certiﬁkace
For Model: ZING C8, C10, C20
This product is certiﬁed to ANSI/CAN/UL-2272 byTUV.
Baterie splňuje UN/DOT 38.3.

Prohlášení o dodržování předpisů
EU Důležitá WEEE informace

Směrnice o omezení nebezpečných látek (RoHS
)

Tento výrobek společnosti Ninebot (Changzhou ) Tech Co., Ltd. s přiloženými součástmi (kabely, šňůry atd.) Splňuje požadavky
směrnice 2011 /65 /EU o omezení používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních („
Přepracování RoHS“ nebo „RoHS 2.0“).

Elektromagnetická Kompabilita
Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. prohlašuje, že zařízení uvedená v tomto oddíle jsou v souladu se základními požadavky
a dalšími příslušnými ustanoveními elektromagnetické kompatibility 2014/30/EU.
Prohlášení o shodě je k nahlédnutí na následující adrese: http://eu-en.segway.com/supportinstructions

Informace o likvidaci a recyklaci WEEE Správná likvidace tohoto produktu. Toto označení znamená, že tento výrobek by neměl
být likvidován společně s jiným domovním odpadem v celé EU.
Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolovaného
odstraňování odpadu, recyklujte jej a podpořte udržitelné opětovné využívání zdrojů . Chcete -li vrátit použité zařízení,
použijte systémy vrácení a sběru nebo se obraťte na prodejce, u kterého byl produkt zakoupen. Mohou tento výrobek
odvézt k ekologické recyklaci.

Informace o recyklování baterie pro Evropskou
Unii

Segway-Ninebot EMEA
Zástupce EU: Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, Nizozemsko

Společnost Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná
ustanovení o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU, směrnici o bezpečnosti hraček 2009/48/ES a směrnici RoHS 2011/
65/EU.

Baterie nebo obaly na baterie jsou označeny v souladu s evropskou směrnicí 2006/66/ES a dodatkem 2013/56/EU týkající se
baterií a akumulátorů a použitých baterií a akumulátorů. Směrnice určuje rámec pro vracení a recyklaci použitých baterií a
akumulátorů, který je použitelný v celé Evropské unii. Tento štítek je aplikován na různé baterie, aby označil, že baterie nesmí
být vyhozena, ale spíše vrácena po skončení životnosti podle této směrnice.
V souladu s evropskou směrnicí 2006/66/ES a dodatkem 2013/56/EU jsou baterie a akumulátory označeny, a je třeba je po
skončení životnosti sbírat odděleně a recyklovat. 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 nesmí likvidovat baterie a akumulátory
jako netříděný komunální odpad, ale musí využívat sběrný rámec, který mají zákazníci k dispozici pro vrácení, recyklaci a
zpracování baterií a akumulátorů. Účast zákazníků je důležitá pro minimalizaci potenciálních účinků baterií a akumulátorů na
životní prostředí a lidské zdraví z důvodu potenciální přítomnosti nebezpečných látek.
Před umístěním elektrických a elektronických zařízení (EEZ) do sběrného odpadu nebo do zařízení na sběr odpadu musí
konečný uživatel zařízení obsahujícího baterie a/nebo akumulátory vyjmout tyto baterie a akumulátory za účelem
odděleného sběru.
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10. Obchodní značka a legální ustanovení
Ninebot je registrovaná ochranná známka společnosti Ninebot (Tianjin) Tech. Co., Ltd; Segway a Rider Design jsou
registrované ochranné známky společnosti Segway Inc .; Příslušní vlastníci si vyhrazují práva na své ochranné
známky uvedené v této příručce.
Pokusili jsme se zahrnout popis a pokyny pro všechny funkce Ninebot eKickScooter v době tisku. Vzhledem k neustálému
zlepšování vlastností produktu a změnám designu se však váš skútr může mírně lišit od modelu zobrazeného v tomto
dokumentu. Navštivte www.segway.com a stáhněte si nejnovější uživatelské materiály.
Vezměte prosím na vědomí, že existuje několik modelů Segway a Ninebot s různými funkcemi a některé zde
uvedené funkce se na vaši jednotku nemusí vztahovat. Výrobce si vyhrazuje právo změnit design a funkčnost
výrobku a dokumentace skútru bez předchozího upozornění.
© 2021 Ninebot (Peking) Tech Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena.

Legá lní Ustanovení
DŮLEŽITÉ: Ninebot ekickScooter („produkt“) je spíše silničním produktem než dopravním prostředkem.
Uvědomte si, že uživatel souhlasí, že si přečte celou uživatelskou příručku a plně porozumí jejímu obsahu
( zejména částem souvisejícím s bezpečnou jízdou).
1. „Strany Segway“ uvedené výše a níže jsou Výroba („Ninebot“) Segway-Ninebot EMEA. („Segway“) a jejich příbuzní (mimo
jiné včetně jejich mateřské společnosti, dceřiné společnosti, spřízněných společností, předchůdce, následné společnosti,
správců, nástupců, postoupení, provozovatelů, ředitelů, manažerů, zaměstnanců, členů, akcionářů a zástupců, zástupců
( pojistitelé).
2. Tento výrobek může být nebezpečný pro uživatele, jiné osoby a majetek v jeho blízkosti. Uživatel převezme veškerá rizika a
ztráty v souvislosti s produktem (zejména u rizik souvisejících a/nebo vyplývajících z porušení pokynů týkajících se
varování a upozornění). Mezi tato rizika patří mimo jiné ztráta kontroly, selhání produktu a/nebo tajná dohoda) Následky
takového incidentu mohou být závažné, mimo jiné včetně zranění, tělesných zranění, úmrtí a/nebo poškození majetku.
Strany Segway nenesou odpovědnost za jakékoli nároky, ručení a ztráty související s takovými důsledky, pokud jsou
způsobeny převzetím rizika uživatelem.
3. Produkt je prostředkem zábavy a hraní. Uživatel nemusí mít potřebné a dostatečné zkušenosti a dovednosti k jízdě,
zejména ve složitém prostředí a/nebo na nežádoucí silnici. Toto riziko se může zvýšit, pokud má uživatel tělesné a/nebo
duševní poškození nebo postižení. Toto riziko se může také zvýšit, pokud uživatel není dostatečně obeznámen s funkcemi,
vlastnostmi a výkonem produktu. Noví uživatelé se tedy musí naučit a procvičovat si, jak tento výrobek používat správně a
bezpečně.

pokud dojde k abnormalitě, změně barvy nebo změně barvy materiálu (zejména v oblasti, která je vystavena vysokému napětí
, když je výrobek v pohybu nebo na křižovatce), poškrábání, prasknutí, uvolněné spojovací prvky a/nebo chybějící součásti (
jako šroub, šrouby a/nebo matice), což silně naznačuje, že není bezpečné s výrobkem jezdit.
5. Protože není možné předvídat a/nebo předvídat všechny scénáře, podmínky a/nebo okolnosti, za nichž může být uživatel
produktu vystaven riziku a nebezpečí, není uživatelská příručka zamýšlena jako vyčerpávající seznam toho, jak řídit
výrobek bezpečně a/nebo se vyvarujte rizik spojených s výrobkem. Kromě toho, aby uživatel dodržoval pokyny, musí s
výrobkem také jezdit a/nebo jej používat zodpovědně, opatrně, obezřetně a s nejlepším úsudkem.
6. Uživatelé musí zkontrolovat a dodržovat místní zákony nebo předpisy týkající se produktu. Zákony a předpisy se mohou
v různých jurisdikcích lišit. Kromě ostatních mohou tyto zákony a předpisy zahrnovat:
A. Místní zákony nebo předpisy ve vaší jurisdikci mohou ze zákona vyžadovat přilbu.
b. Váš výrobek nesmí být veden po dálnici nebo dálnici.
c. Další informace týkající se zákonných požadavků na produkt můžete získat od místní správy.
7. Po obdržení výrobku musí uživatelé okamžitě zkontrolovat, zda je výrobek a jeho příslušenství v dobrém stavu.
8. Všechny samostatné součásti a části produktů musí být řádně nainstalovány podle uživatelské příručky. Nevhodná instalace
a/nebo montáž může významně zvýšit riziko ztráty kontroly, selhání produktu, kolize a pádu. Výrobek může obsahovat
odnímatelné součásti a malé části. Uchovávejte je mimo dosah dětí, aby nedošlo k udušení.
9. Nevyhazujte tento výrobek na skládku, spalováním nebo mícháním s domácím odpadem. V důsledku elektrických součástí
a baterie může dojít k vážnému nebezpečí/ zranění. Informace o bateriích a elektroodpadu vám poskytne vaše služba pro
likvidaci domovního odpadu, místní nebo regionální úřad pro nakládání s odpady nebo vaše prodejní místo. Uživatel nesmí
používat žádné neoriginální příslušenství ani rozebírat či upravovat výrobek bez povolení. Veškerá poškození, zranění a
škody na majetku vyplývající z tohoto místa budou vaší výhradní odpovědností a rizikem.
10. Strany Segway si vyhrazují právo kdykoli provádět změny produktu, aktualizace firmwaru a aktualizaci této příručky.
Strany společnosti Segway mohou kdykoli a bez předchozího upozornění provádět vylepšení a změny v této uživatelské
příručce vyžadované typografickými chybami, nepřesnostmi aktuálních informací nebo úpravami programů a/nebo zařízení
. Tyto změny však budou začleněny do nových vydání této uživatelské příručky. Všechny ilustrace jsou pouze pro ilustraci
a nemusí přesně vystihovat skutečné zařízení. Skutečný produkt a funkce se mohou lišit. Vzhledem k aktualizaci produktu
mohou mezi produktem uvedeným v této příručce a výrobkem, který jste si zakoupili, existovat určité odchylky v barvě,
vzhledu a dalších aspektech. Podívejte se prosím na skutečný produkt.
11. Tento dokument by měl být považován za trvalou součást výrobku a měl by být uživateli poskytován společně
s produktem po celou dobu.
Ještě jednou vám děkujeme, že jste si vybrali Ninebot ekickScooter!

4. Uživatel bude pravidelně a pravidelně , jak to okolnosti vyžadují , produkt kontrolovat a udržovat . Uživatel musí také provést
přiměřenou kontrolu a kontrolu výrobku pokaždé , než s ním bude jezdit . Uživatel například musí před jízdou na výrobku
zkontrolovat a zkontrolovat výkonnost pneumatiky, úroveň baterie a všechny funkční části.
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11. Kontakt

Skládání a rozkládání ZING C20

Kontaktujte nás, pokud jste našli nějakou závadu v řízení, údržbě, bezpečnosti nebo při ohlášené chybě
na displeji.

Poznámka: Následující kroky dělejte pouze s vypnutým kickscooter.

Evropa, Střední Východ a Africa:
Segway-Ninebot EMEA, Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, Nizozemsko

Skládací spona
Bezpečnostní svorka

Webové stránky: www.segway.com
Při kontaktu Segway servisu mějte u sebe sériové číslo kickscooteru.
Sériové číslo můžete najít zespod na vašem kickscooteru

Háček

Skládací svorka

Dodatek: demontáž, skládání a rozkládání
Jak demontovat ZING C8, ZING C10
1

Skládání
Podržte tyč, uvolněte bezpečnostní
svorku a skládací svorku

Složte tyč a upevněte skládací
sponu do háčku na zadním
blatníku.

Povolte svorku s rychlým uvolněním.

Rozkládání
Uvolněte skládací sponu z háčku
. Tyč postavte vzpřímeně
a zacvakněte skládací svorku a
bezpečnostní svorku

2 Stiskněte tlačítko rychlého uvolnění.
3

Zvedněte tyč nahoru a odpojte ji od přední vidlice.

Nesení
Po složení skůtru, pevně uchopte tyč a zvedněte.
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11. Kontakt

Składanie i rozkładanie ZING C20

W przypadku problemów związanych z jazdą, konserwacją i bezpieczeństwem lub wad/usterek hulajnogi prosimy o
kontakt.

Uwaga: Po wyłączeniu hulajnogi należy wykonać następujące kroki.

Europa, Bliski Wschód i Afryka:
Segway-Ninebot EMEA, Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, Holandia

Składane
zapięcie

Obejma bezpieczeństwa

Witryna: www.segway.com
Kontaktując się z Segway, należy przygotować numer seryjny hulajnogi.
Numer seryjny można znaleźć na spodzie skutera.

Obejma
składana

Załącznik: Demontaż lub składanie
Demontaż hulajnogi ZING C8, ZING C10
1

Klamra

Składany
Przytrzymaj kolumnę kierownicy,
poluzuj obejmę bezpieczeństwa i
obejmę składaną.

Poluzuj obejmę przycisku szybkiego zwalniania.

Rozkładanie
Złóż kolumnę kierownicy i zablokuj
składane zapięcie w klamrze na
tylnym błotniku.

Wysuń składane zapięcie z klamry.
Wyprostuj kolumnę kierownicy i
zabezpiecz obejmę składaną i
obejmę bezpieczeństwa.

2 Naciśnij przycisk szybkiego zwalniania.
3 Podnieś kolumnę kierownicy, aby odłączyć ją od przedniego widelca.

Przenoszenie
Po złożeniu hulajnogi mocno ją chwyć i przytrzymaj kolumnę kierownicy, aby przenieść
pojazd.
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