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Dodieties uz www.segway.com, lai noskatītos drošības instruktāžas video.
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1 Braukšanas drošība 

1. Segvejs KickScooter ir izstrādājums atpūtai. Lai apgūtu braukšanas prasmes, jums ir jātrenējas. Uzņēmumi Ninebot (t.i., 

uzņēmums Ninebot (Beijing) Tech Co., Ltd. un tā meitasuzņēmumi un filiāles) un Segway Inc. nav atbildīgi par jebkādiem 

savainojumiem vaibojājumiem, kas radušies braucēja pieredzes trūkuma vai šajā dokumentā sniegto norādījumu 

neievērošanas dēļ.

2. Lūdzu, ņemiet vērā — ievērojot šajā rokasgrāmatā sniegtos norādījumus un brīdinājumus, jūs varat samazināt risku, taču 

nevarat novērst pilnīgi v isus apdraudējumus. Jums jāsaprot, ka vienmēr, kad pārvietojaties ar KickScooter, vadības 

zaudēšanas, sadursmju vai kritiena dēļ pastāv risks gūt savainojumus vai nāvējošas traumas. Iebraucot sabiedriskās vietās, 

vienmēr ievērojiet vietējos normatīvos aktus. Tāp at kā braucot ar jebkuru citu transportlīdzeklis, arī šajā gadījumā jo lielāks 

ir pārvietošanās ātrums, jo garāks būs bremzēšanas ceļš. Pēkšņa nobremzēšana uz līdzenas virsmas var izraisīt riteņu 

izslīdēšanu, līdzsvara zudumu un kritienu. Brauciet uzmanīgi un vienmēr ieturiet drošu attālumu līdz citiem cilvēkiem un 

transportlīdzekļiem. Esiet modrs un samaziniet ātrumu, kad iebraucat nepazīstamās vietās.

3. Braukšanas laikā vienmēr valkājiet ķiveri. Izmantojiet atbilstošu riteņbraucējiem vai skeitbordistiem paredzētu ķiveri, kas 

jums der, ir aprīkota ar zoda siksnu un nodrošina pakauša aizsardzību.

4. Pirmo braucienu neveiciet vietā, kur var būt bērni, gājēji, mājdzīvnieki, transportlīdzekļi, velosipēdi vai citi šķēršļi un 

apdraudējumi.

5. Cieniet gājējus, vienmēr   dodot viņiem ceļu. Kad vien iespējams, apbrauciet pa kreiso pusi. Tuvojoties gājējam no 

priekšpuses, palieciet labajā ceļa pusē un samaziniet ātrumu. Rīkojieties tā, lai nenobiedētu gājējus. Tuvojoties no 

aizmugures, dodiet ziņu par sevi un apbraukšanas l a ikā samaziniet ātrumu līdz iešanas ātrumam. Citās situācijās, lūdzu, 

ievērojiet vietējos ceļu satiksmes noteikumus.

6. Vietās, kur nav normatīvo aktu, kas regulētu pašbalansējošo elektrisko transportlīdzekļu izmantošanu, ievērojiet šajā 

rokasgrāmatā izklāstītās drošības vadlīnijas.  Uzņēmumi Ninebot Inc. un Segway Inc. neatbild par jebkādiem īpašuma 

bojājumiem, savainojumiem / nāves gadījumiem, negadījumiem vai juridiskiem strīdiem, kas radušies šo drošības 

norādījumu eievērošanas dēļ. 

7. Neļaujiet nevienam citam cilvēkam bez uzraudzības pārvietoties ar jūsu KickScooter, ja vien šis cilvēks nav rūpīgi iz lasījis šo 

rokasgrāmatu, noskatījies drošības instruktāžas video un pabeidzis jaunā braucēja apmācību Segway izstrādātajā Ninebot 

lietotnē. Jūs atbildat par jauno braucēju drošību. Palīdziet jaunajiem braucējiem līdz brīdim, kad viņi jūtas pārliecināti par 

KickScooter pamatdarbībām. Gādājiet, lai ikviens jaunais braucējs valkātu ķiveri un citus aizsardzības līdzekļus. 

8. Pirms katra braucien pārbaudiet, vai fiksatori nav kļuvuši vaļīgi, nav bojātu daļu un spiediens riepās ir pietiekams.  Ja 

KickScooter izdod neparastas skaņas vai atskan brīdinājuma signāls, nekavējoties pārtrauciet braukt. Veiciet KickScooter 

diagnostiku Segway izstrādātajā Ninebot lietotnē un pa tālruni sazinieties ar dīleri/izplatītāju, lai vienotos par remontu. 

9. Esiet modrs! Novērtē jiet situāciju gan tālumā, gan tieši priekšā savam KickSc ooter — pārlaidiet skatienu, lai droši izvairītos 

no šķēršļ iem un virsmām ar zemu saķeri (tostarp, bet ne tikai, slapjas zemes, irdenām smiltīm, nepiespiestas grants un 

ledus).

10. Lai samazinātu savainojumu gūšanas risku, jums jāizlasa un jāievēro visi šajā dokumentā iekļautie norādījumi, kas apzīmēti ar 

„UZMANĪBU” un „BRĪDINĀJUMS”. Nebrauciet nedrošā ātrumā. Nekādā gadījumā nebrauciet pa ceļiem, pa kuriem pārvietojas 

mehāniskie transportlīdzekļi. Ražotājs  iesaka ar šo segveju pārvietoties personām vecumā no 8 līdz 16 gadiem. Vienmēr 

ievērojiet tālāk sniegtos drošības norādījumus:

A. Personas, kas nedrīkst braukt ar KickScooter::

i. ikviens, kas ir alkohola vai narkotiku ietekmē.

ii. ikviens, kas cieš no slimības, kura apdraud veselību, ja šis cilvēks veic fiziskās aktivitātes ar lielu piepūli.

iii. ikviens, kam ir līdzsvara vai motoro prasmju problēmas, kuras ietekmē spēju noturēt līdzsvaru.

iv. ikviens, kura garums un svars neatbilst norādītajām prasībām (skatiet sadaļu „Specifikācijas”).

v.  grūtnieces.

B. Personas, kas ir jaunākas par 16  gadiem, drīkst braukt ar segveju tikai vecāku uzraudzībā.

C. Lai droši pārvietotos, jums jāspēj skaidri saskatīt, kas atrodas jūsu priekšā, un citiem cilvēkiem ir jāvar jūs skaidri 
saredzēt.

D. Nebrauciet pa sniegu, lietus laikā vai  pa ceļiem, kas ir slapji, dubļaini, apledoju ši vai ir slideni jebkādu citu iemeslu dēļ. 

Nebrauciet pāri šķēršļiem (smiltīm, nenoblietētas grants vai zariem). Pretējā gadījumā varat zaudēt līdzsvaru vai saķeri 

un nokrist.

11. Nemēģiniet uzlādēt KickScooter, ja tas, uzlādes ierīce vai kontaktligzda ir mitra.

12. Tāpat kā lietojot citas ierīces, arī šajā gadījumā uzlādes laikā izmantojiet pārsprieguma aizsargu, lai pasargātu KickScooter no 

pēkšņām sprieguma svārstībām un sprieguma lēcieniem. Izmantojiet tikai komplektā iekļauto Segway uzlādes ierīci. 

Neizmantojiet neviena cita izstrādājuma uzlādes ierīci.

13. Izmantojiet tikai Ninebot vai Segway apstiprinātas daļas un piederumus. Nepārveidojiet savu KickScooter. Pārveidojot 

KickScooter, var tikt traucēta segveja darbība, kā rezultātā varat gūt smagus savainojumus un/vai izraisīt bojājumus, tāpat arī 

var tikt  atcelta ierobežotā garantija. 
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4 KickScooter montāža

3. Izmantojot komplektā iekļauto seškanšu atslēgu 
ieskrūvējiet četras skrūves (pa divām katrā pusē)

4. Pārbaudiet vai KickScooter ieslēdzas un izslēdzas

2. Kārtīgi savienojiet rokturī un stūrē esošos vadus.
Uzbīdiet stūri uz stieņa. Pārliecinieties, vai stūre tiek
uzstādīta pareizā virzienā.

Priekšējais
lukturis vērsts
uz priekšpusi

1.Atlokiet stieni un spiediet to, līdz atskan klikšķis. 
Pēc tam atlokiet atbalsta kājiņu skrejriteņa atbalstīšai.

5 Pirmais brauciens       Kamēr apgūstat, kā pārvietoties ar skrejriteni KickScooter, pastāv vairāki drošības 
apdraudējumi. Pirms pirmā brauciena jums jāizlasa lietotnē sniegtie drošības 
norādījumi. Drošības nolūkā jaunais skrejritenis KickScooter nav aktivizēts un pēc 
IESLĒGŠANAS palaikam pīkstēs. Līdz brīdim, kad KickScooter tiek aktivizēts, tam būs ļoti 
zems braukšanas ātrums un nedarbosies visas tā funkcijas. Instalējiet lietotni savā 
mobilajā ierīcē (ar Bluetooth 4.0 vai jaunāku), savienojiet to ar skrejriteni KickScooter, 
izmantojot Bluetooth, izpildiet lietotnē sniegtos norādījumus KickScooter aktivizēšanai 
un izbaudiet visas tā piedāvātās iespējas. Noskenējiet QR kodu, lai lejupielādētu 
lietotni (iOS 8.0 vai jaunāka, Android™ 4.3 vai jaunāka).

1   Instalējiet lietotni un reģistrējieties/pierakstieties 2   IESLĒDZIET KickScooter. Mirgojoša
Bluetooth ikona norāda, ka skrejritenis 
KickScooter gaida savienojuma izveidi.

3

4

Noklikšķiniet uz „Search Device” (Meklēt ierīci), lai 
izveidotu savienojumu ar KickScooter. Tiklīdz 
savienojums būs izveidots, KickScooter atskaņos 
pīkstienu. Bluetooth ikona pārstās mirgot, bet 
turpinās degt.

Izpildiet lietotnē sniegtos norādījumus, lai aktivizētu KickScooter un apgūtu drošas pārvietošanās principus. 
Tagad jūs varat lietot KickScooter, pārbaudīt statusu, izmantojot lietotni, un komunicēt ar citiem 
lietotājiem. Izbaudiet!

Vehicle Fans Moments MeDiscover

Segway-Ninebot App
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     BRĪDINĀJUMS 
Strauji bremzējot, varat gūt nopietnas traumas saķeres zuduma un kritiena dēļ. 
Saglabājiet mērenu ātrumu un 
10. uzmanieties no iespējamiem apdraudējumiem. 

3. Novietojiet otru kāju uz kāju balsta, lai abas kājas atrastos 
stabilā pozīcijā. Nospiediet labajā pusē esošo droseli, lai 
palielinātu ātrumu, kad esat nostājies stabilā pozā.

Piezīme. Drošības nolūkā dzinējs nesāks darboties, 
kamēr skrejritenis nebūs sasniedzis ātrumu 3 km/h 
(1,8 jūdzes/stundā). 

4. Samaziniet ātrumu, atlaižot droseli, ātri pagrieziet bremžu
 roktura pārslēdzēju un vienlaicīgi ar kāju uzminiet uz
dubļusarga, lai aktivizētu mehāniskās 

5. Lai pagrieztos, sasverieties un nedaudz pagrieziet 
stūri 

2. Lai uzsāktu kustību, ar vienu kāju nostājieties
uz kāju paliktņa un ar otru kāju atsperieties.

Valkājiet apstiprinātu ķiveri un citus aizsardzības 
līdzekļus, lai samazinātu jebkādu iespējamo 
savainojumu risku.

1.Ieslēdziet skrejriteni un pārbaudiet uzlādes līmeņa
indikatora lampiņu. Uzlādējiet skrejriteni, ja akumulatora
uzlādes līmenis ir zems. 

     BRĪDINĀJUMS
Nepieslēdziet uzlādes ierīci, ja uzlādes ports vai uzlādes kabelis ir mitrs. 
Skrejritenis KickScooter ir pilnībā uzlādēts, kad LED lampiņa uz uzlādes ierīces 
maina krāsu no sarkanas.

7 Braukšanas prasmju apgūšana

Aizveriet uzlādes porta pārsegu,
kad uzlāde ir pabeigta.   

Atveriet uzlādes
porta pārsegu. 

Ievietojiet uzlādes
spraudni.

6 Uzlāde

Uzlādes ports




