Ninebot One S2

Кратко ръководство за употреба
Предпазни мерки:
* Ninebot One S2 е средство за транспорт и се третира като такова на публични
места със същите рискове, които имат други типове транспорт. Следвайте
внимателно инструкциите, за да предпазите себе си и околните.
* Трябва да разберете, че при наличие на пътища, вие сте обект на рискове,
предизвикани от неправилно каране на други водачи, независимо че следвате
внимателно всички инструкции за каране. Внимавайте, защото колкото по-висока е
скоростта, толкова по-голям е спирачния път, който трябва да изминете и можете да
бъдете опасни за други пешеходци или велосипедисти. Карайте внимателно на
безопасно разстояние от другите превозни средства.
* Не плашете пешеходците, особено ако са деца. Преди да изпреварите някой,
дайте вербален знак.
* Спазвайте строго указанията в това ръководство за употреба, ако страната, в която
се намирате, няма специални законови разпоредби за движението на самобалансиращи превозни средства. Дистрибуторът не носи отговорност за получени
наранявания, случили се инциденти или смъртни случаи при положение, че не са
спазени основните предпазни мерки.
* Не позволявайте карането на това превозно средство от необучени лица. За да
научите своите приятели как да карат това превозно средство, използвайте
приложението в режим на обучение. Инструктирайте приятеля си да носи предпазна
екипировка и му обяснете основните принципи за безопасно каране.
* Проверявайте Ninebot One S2 преди всяко каране. Проверявайте за ненормални
шумове или разхлабени части. Ако забележите проблем, спрете или не използвайте
превозното средство. Вижте секцията за решаване на повреди в приложението, а
ако проблемът не може да бъде решен, изпратете устройството в сервиз.

Включено в комплекта:
* Ninebot One S2
* Удължител
* Кратко ръководство за употреба
* AC/DC зарядно

Основни бутони на устройството:

Handle: Дръжка
Light Ring: Светещ кръг
Battery Cover: Капак на батерията
Pedal: Педал
Wheel: Колело
Power Switch: Включване/ Изключване
Charging Port: Порт за зареждане
Нивото на батерията се показва само при спрялo превозно средство.
Ако цветът на индикатора се промени от зелен на жълт, това показва, че
батерията започва да се изтощава. Когато индикаторът стане червен, следва
да заредите батерията. Можете да намерите повече информация за нивата на
батерията в специалното приложение Ninebot.

Портативен режим
Когато закупите превозното средство, то ще бъде в портативен режим. Ако го
хванете за дръжката при включено превозно средство, колелетата спират да се
въртят. Можете да изключите портативния режим от приложението. Ако го
направите, внимавайте, защото при хващане за дръжката, колелетата
продължават да се въртят и могат да предизвикат нараняване.

Зареждане на устройството:

Махнете капачето, покриващо порта за зареждане на устройството и свържете
зарядното, предоставено в комплекта.

Първоначални стъпки преди използване на превозното средство:
Използвайте своя смарт телефон с Android или iOS операционна система, за да
свалите и инсталирате приложението Ninebot. След като изгледате видеото за сигурно
каране и завършите обучението за начинаещи, можете да започнете да карате Ninebot One
S2. Потърсете приложението в съответния магазин.

1/ Свалете приложението, регистрирайте се и включете превозното средство.
2/ Убедете се, че превозното средство е балансирано, и направете тест за
включване/изключване. За вашата безопасност, вашият нов Ninebot One S2 не
е активиран и скоростта и сензитивността му са ниски. Трябва да инсталирате
приложението и да следвате инструкциите за активиране на превозното
средство преди употреба.
3/ Натиснете Find Device за свързване с Ninebot One S2. Ще чуете звук, който
показва успешно свързване. На телефона ви ще се покаже икона за свързване
и данни за превозното средство. След успешно свързване, следвайте
инструкциите на приложението.
Първи стъпки и съвети за успешно и безопасно каране:
Носете каска и предпазни наколенки, докато се научите да карате Ninebot One S2.
След като превозното средство е активирано, приложението ще ви насочи към
въведението за начинаещи. Моля изгледайте внимателно видеоклиповете, преди да
се качите на превозното средство.
За ваша безопасност, скоростта на Ninebot One S2 е лимитирана до 4 км/ч преди
активиране. След активиране и преди да е завършено въведението за начинаещи,
скоростта е лимитирана до 7 км/ч. След завършване на въведението за начинаещи,
скоростта става 12 км/ч.
След като изминете 1км с Ninebot One S2, лимитът за скорост се премахва.
По време на каране, ако карате над лимита, ще чуете звук и педалът за крака ви ще
започне да се накланя, карайки ви да намалите скоростта. За да предотвратите
контузия, не се опитвайте да настъпите педала повече.

1/ Сложете единия си крак на педала и завъртете превозното средство напредназад.

2/ Сложете единия си крак на педала и постепенно пренесете центъра на тежестта
си нагоре.

3/ Сложете единия си крак на педала, вдигнете другия от земята за 1-2 секунди, и се
наклонете напред.

4/ / Сложете единия си крак на педала, сложете другия на земята, и се наклонете
напред.

5/ Сложете двата си крака на педалите и насочете превозното средство, като
използвате центъра на тежестта си.

6/ Завийте като поставите тежестта си на един крак.

Потенциални опасности
1/ Ако карате по неравна повърхност, не набивайте рязко спирачка или ускорявате
рязко, зашото това може да доведе до падане.

2/ Внимавайте с тавани. врати или изходи на асаньори.

3/ Не карайте превозното средство по наклони с по-голям ъгъл от 15 градуса, това
може да доведе до падане поради недостатъчната мощност на превозното средство.

4/ Не ускорявайте или намалявайте скоростта рязко.

Забранени маневри
1/ Не карайте превозното средство по магистрали или градски зони, където има
много движещи се превозни средства.

2/ Ако карате много бързо или батерията е на прага на изтощението, ще чуете
аларма и педалът ще се наклони. Не увеличавайте скоростта в този случай.

3/ Не карайте превозното средство във водно пространство, по-дълбоко от 3 см.

4/ Не возете пътник или дете на превозното средство.

5/ Не карайте превозното средство по стълби или ескалатори.

6/ Не ускорявайте внезапно.

7/ Не карайте превозното средство на един крак.

8/ Не подскачайте, докато карате.

