מדריך למשתמש Ninebot Gokart Kit
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היכרות

רכיבה בטוחה
 .1ה Gokart Kit -הינו מוצר פנאי .לפני שתשלטו היטב ביכולות הרכיבה ,יהיה עליכם להתאמן .חברת  Ninebot ,Segwayוכל חברה המשויכת להם בכל דרך לא תהיה אחראית על כל
פציעה ו/או נזק לרכוש הנגרם בעקבות חוסר ניסיון רוכב ו/או חוסר יכולת לציית אחר ההוראות שבמדריך זה.

ה Gokart Kit -הינו אביזר המפותח ספציפית עבור מוצרי  Segway by Ninebotהמוזכרים בעמוד ועבורם בלבד .כאשר
ה Gokart Kit -מחובר לכלי  Segway by Ninebotהמתאים הוא נהפך לרכב חשמלי דמוי קארטינג .הקפידו לקרוא ולמלא
אחר ההוראות הללו בנוסף להוראות שסופקו יחד עם כלי  Ninebot by Segwayאליו תחברו את הערכה.

 .2זכרו שכמו בכל כלי תחבורה ,כל זמן שאתם רוכבים ב Gokart Kit -קיימת סכנת פציעה ואף מוות כתוצאה מאובדן שליטה ,תאונות ,ונפילות .תוכלו למזער את הסיכונים הללו במעקב
אחר ההוראות והאזהרות שבמדריך זה ,אך לא ניתן להעלים כל סכנה.
 .3ה Gokart Kit -כולל חלקים קטנים העלולים להוות סכנת חנק .הרחיקו ילדים קטנים ופעוטות מה.Gokart Kit -
בדיקות לפני הנסיעה:
 .1לפני כל נסיעה הקפידו לחזק ולהדק כל חלק רופף/משוחרר ,ולהחליף כל חלק שניזוק.
 .2מכדי להימנע מתאונות הנגרמות כתוצאה מפגמים במצב הצמיגים ,הקפידו לבדוק את לחץ צמיגי ה miniPRO -ואת שחיקת כל הצמיגים לפני כל רכיבה ,אין לגעת בצמיג/גלגל מסתובב.
 .3ודאו כי רמת הסוללה ומצב הכלי מותאמים לשימוש עם ה Gokart Kit -כמפורט במדריך למשתמש.
 .4קראו בהקפדה ,הבינו ופעלו על פי כל הוראות ההפעלה במדריך זה וצפו והבינו את ההוראות לרוכב המתחיל שביישומון המלווה לפני רכיבתכם הראשונה.
אין לנסות לרכב ב Gokart Kit -אם אין ביכולתכם למלא אחר ההוראות במדריך זה ,אחרת תסתכנו בפציעה קשה ואף במוות.
 .5הקפידו תמיד לנעול נעליים מתאימות ,לבוש מתאים ,וציוד מגן בעת רכיבה .ציוד מגן כולל קסדה ומגני ברכיים ומרפקים )לא כלולים ב .(Gokart Kit -השתמשו בקסדת אופניים/
סקטבורד מאושרת המתאימה לצורת ראשכם עם רצועת סנטר מהודקת ,המספקת הגנה מספקת לעורף .הסירו או אספו כל דבר פזור )שיער ,ביגוד ,תכשיטים ,וכו׳( העלול להיתפס
בחלקי ה Gokart Kit -הנעים .חגרו תמיד את חגורת הבטיחות לפני כל רכיבה והקפידו כי היא מהודקת היטב .חגורה לא מהודקת עלולה להיתפס בגלגלי ה.Gokart Kit -

ה Gokart Kit -מותאם לשימוש רק עם דגם Ninebot by Segway miniPRO
)דגם) .(N3M260, N3M320 :מכאן והלך נתייחס אליהם בשם (miniPRO

דגמי  ,Segway miniPLUS ,Segway miniLITEוכל מוצר אחר לא ניתנים
לשימוש עם הGokart Kit -

 .6אין להדליק את ה Gokart Kit -אלא אם הוא מונח על הקרקע באזור מישורי.

אזהרות

קוד לבוש הולם
הקפידו לחבוש קסדה
ולאסוף שיער ארוך
)במידה ויש(

אין לרכב
עם שיער
ארוך פזור

בכדי להקטין את הסבירות לפציעה ,יש להשתמש בהשגחת מבוגר בלבד .אין להשתמש בערכה בכביש ,בקרבת
כלי רכב ממונעים ,בסביבת עליות חדות ו/או מדרגות ,בריכות שחייה וגופי מים אחרים .הקפידו תמיד לנעול
נעליים בעת השימוש ולעולם לא להרכיב יותר מרוכב יחיד.

חבשו
ציוד מגן

הקפידו תמיד לחבוש חגורת בטיחות ,קסדה )עם שיער אסוף( וציוד מגן נלווה .ביגוד ושיער לא אסוף עלולים
להיתקע בגלגלי הכלי או לחסום את שדה הראייה שלכם .נעלו נעליים סגורות ומאובטחות ,ולבשו ביגוד מתאים.
אין לרכב בגשם או בשלג .כשלא בשימוש ,החנו את ה Gokart Kit -במקום סגור מכדי להימנע מנזקי מים.

סגרו כל רוכסן
בביגודכם

אין ללבוש חצאיות
ארוכות בעת הרכיבה

פעלו בהתאם לחוקים ורגולציות מקומיות.
קיימת סכנת מוות או פציעה חמורה כתוצאה מתאונות ונפילות .כדי למזער את הסיכון על המשתמש והמבוגר
המלווה לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.
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נעלו נעליים שטוחות

רשימת תכולה ודיאגרמה
1

שלדה

חלקי שחרור מהיר להגה

מושב
הגה

מבנה משתנה גודל לשלדה
ידית בלם ידני

תא סוללות

חגורת בטיחות
צינור חיבור
)עם סימוני כיוונן שלדה(

משטח מתאם
לminiPRO -

חור קיבוע רצועה

נורת חיווי מצב
דוושת בלם

2

פנס קדמי

3

מדריך למשתמש ותעודת אחריות

רצועת חיבור
תקע חיבור חשמלי

דוושת מאיץ

משטח מתאם לminiPRO -

4

מפתחות ברגים

5

סוללות (AA) 6
כדי להשתמש ב Gokart Kit -עליכם לרכוש
את האביזר הבא .ניתן לרכוש אותו באתר
www.segwayisrael.com

ממוקם מתחת לשלדה .הסירו את רצועת
החיבור לפני הסרה מהשלדה

Limited Warranty

User Manual

5mm
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7

כלים מצורפים להסרת מוט ההיגוי

שחרור מהיר למוט היגוי

4mm

8

מאריך כבל חשמל
miniPRO

כלי להסרת בורג  6מ״מ
מוט היגוי

אום

×2

בורג  5מ״מ

×2

יציקת מתכת

×2

בעת פתיחת ה Gokart Kit -מהאריזה ,אמתו כי כל החלקים הללו נמצאים באריזה .במידה וחסרים לכם חלקים ,יש ליצור קשר עם המשווק/מרכז השירות הקרוב אליכם .יש לשמור את האריזה
למקרה שתרצו לשלוח את ה Gokart Kit-בעתיד .תמיד כבו את ה Gokart Kit-ונתקו את מקור החשמל לפני כל ניקוי.

היכן לרכב:
 .1בכניסה לאזורים ציבוריים ,פעלו תמיד בהתאם לחוקים ורגולציות המקומיות .רכבו רק בשטחים בהם בעלי השטח התירו לכם לעשות כך.
 .2ה Gokart Kit -תוכנן לנסיעה על משטח מישורי ,יבש ,וקשה שאין בו מכשולים ,בליטות ,חורים ,או גורמים מסכנים אחרים.
 .3אין לרכב בכבישים ,בקרבת כלי רכב ממונעים ,הולכי רגל ,רוכבי אופניים ,בעלי חיים ,שיפועים חדים ,מדרגות ,או בריכות שחייה .אין לרכב דרך שלוליות או גופי מים אחרים.
היזהרו ברכיבה בסביבת עצים ,תמרורים ,וגדרות .עליכם להשאיר מרווח מספק בינכם לבין החפצים הללו למטרת עקיפה בטוחה.
 .4אין לרכוב ב Gokart Kit -במקומות סגורים.
 .5אין לרכוב ב Gokart Kit -בשעות הלילה.
 .6אין לרכוב ב Gokart Kit -במעלה שיפועים העוברים את הזווית המרבית או במעלה רמפות.
 .7אין לרכוב ב Gokart Kit -בגשם ,שלג ,או בדרכים רטובות ,מכוסות בוץ/קרח ,או בכל דרך חלקלקה .אין לרכוב מעל למכשולים )כולל אך לא מוגבל ל :חול ,חצץ ,או מקלות(.
הדבר עלול לגרום לאובדן אחיזה/שיווי משקל וכתוצאה מכך לתאונה.
 .8אין להרטיב את ה .Gokart Kit -הדבר עלול להזיק לסוללות ואף לגרום לשריפה/פיצוץ עקב סוללה רטובה.
כיצד לנהוג:
 .1כמו בכל כלי תחבורה ,מהירות גבוהה דורשת מרחק בלימה גדול יותר .עצירה פתאומית על משטחים חלקים עלולה לגרום להחלקה של הגלגלים ,לאיבוד שליטה ואף לתאונה.
 .2נהגו בזהירות ותמיד שמרו על מרחק בטוח בינכם לבין הולכי רגל או כלי רכב אחרים בעת הרכיבה .היזהרו והאטו בעת כניסה לאזורים לא מוכרים.
 .3אין לאפשר לאף אדם לרכוב על ה Gokart Kit -אלה אם קראו והבינו מדריך זה ,צפו בסרטון הבטיחות וקיבלו את ההדרכה הראשונית באמצעות יישומון .Segway
בטיחותם של רוכבים חדשים מוטלת עליך .לווה רוכבים חדשים עד אשר הם שולטים היטב בהפעלת ה .Gokart Kit -וודא כי כל רוכב חדש חובש קסדה וציוד הגנה נוסף.
 .4מכדי למנוע היסח דעת ,בעת רכיבת ב Gokart Kit -אין להשתמש בטלפון נייד ,מצלמה ,אוזניות ,ואין לבצע כל פעולה נוספת מלבד רכיבה.
 .5היו ערניים! הביטו הרחק וקרוב מלפנים .עיניכם הם הכלי היעיל ביותר להתחמקות בטוחה ממכשולים ואזורים עם אחיזה משובשת )כולל אך לא מוגבל ל :חול ,חצץ ,קרקע
רטובה ,וקרח( .היזהרו במעבר בין משטחים מסוגים שונים.
 .6בהגיעכם לצומת ,דרך ,פינה ,או שער מכל סוג ,תמיד האטו ותנו זכות קדימה לסובבים אתכם.
 .7אין לרכב במהירויות לא בטוחות ,עליכם להפעיל שיקול דעת בהתבסס בכישורי הרכיבה שלכם ובסביבה.
 .8יש להאט לפני כל פנייה .פנייה במהירות גבוהה עלולה לגרום לאובדן אחיזה ,התהפכות ,סכנת פציעה ואף מוות.
 .9אין לבצע פעלולים מכל סוג ,על כל ארבעת הצמיגים להישאר על הקרקע בכל עת.
 .10בזמן רכיבה ב ,Gokart Kit -תמיד הישארו ישובים וחגורים עם ידיכם ורגליכם בתוך מסגרת ה.Gokart Kit -
 .11אין לשאת מטען מכל סוג.
 .12במידה וה Gokart Kit -משמיע צליל חריג ,או מתריע בהזעקה בעת רכיבה ,עצרו מיד והפסיקו להשתמש ב Gokart Kit -וב miniPRO -עד לזיהוי וטיפול בגורם הצליל .יש
ליצור קשר עם המוקד הטכני המקומי שלכם.
למי כדאי לרכוב:
היצרן ממליץ לגיל הרוכב להיות לפחות  8שנים .לילדים מתחת לגיל  16כדאי לרכוב רק בליווי מבוגר .פעלו בהתאם לחוקים ורגולציות המקומיות .הקפידו תמיד למלא אחר הוראות
הבטיחות הללו:
 .1אנשים שלא כדאי שירכבו ב Gokart Kit -כוללים I :כל אדם תחת השפעת אלכוהול ,סמים ,ו/או חומרים מרדימים.
 IIכל אדם הסובל ממחלה המונעת פעילות גופנית בריאה.
 IIIכל אדם שמשקלו מחוץ לטווח המצוין )ראו מפרט טכני(.
 IVנשים בהריון.
 .2ה Gokart Kit -מיועד לרוכב בודד.
 .3כדי לרכב בבטיחות ,עליכם לראות בבירור את המתרחש לפניכם ,ולהיות קלים לזיהוי.
 .4על הרוכבים לשמוע את סביבתם.
לאחר כל רכיבה:
 .1החנו את ה Gokart Kit -במשטח מישורי וכבו אותו ,אם לא תכבו את ה Gokart Kit -הוא עלול לנוע בעת היציאה ממנו ובכך לסכן את הרוכבים והסביבה.
 .2הרשו ל Gokart Kit -להתקרר לפני הטעינה .אין לנסות להטעין את ה Gokart Kit -אם הכלי ,המטען ,או שקע החשמל רטוב .מלאו אחר ההוראות במדריך למשתמש של ה.miniPRO -
 .3כבכל מכשיר אלקטרוני ,השתמשו במייצב זרם בעת ההטענה מכדי למנוע נזק כתוצאה מהפסקות חשמל וקפיצות מתח.
 .4השתמשו רק במטען המפורט על ידי היצרן .אין להשתמש במטען מכל מוצר אחר.
 .5השתמשו רק בחלקים ואביזרים מאושרי  Segwayאו  .Ninebotאין לשדרג את ה .Gokart Kit -שדרוגים עלולים לפגוע בפעולת ה Gokart Kit -ובכך לגרום לפציעה ו/או מוות.
ועלול להפר את אחריות המוצר.
תחזוקה ואחסון:
 .1הקפידו לכבות את ה Gokart Kit -לפני ביצוע תחזוקה ,התקנה ,או החלפת חלקים.
 .2בעת התקנת חלקים ,השתמשו בכוח מספק עד שהחלק מאובטח במקומו .במידה וההתקנה הדוקה/רפויה מדיי ,ה Gokart Kit -עלול לתפקד שלא כראוי ,הדבר עלול לגרום
לפציעה לכם או לאחרים ולנזק או תקלה ל.Gokart Kit -
 .3יש להתקין סוללות ל Gokart Kit -בהתאם להוראות ולוודא שהקטבים החיוביים והשליליים של הסוללות מותקנים במקומם .יש להשתמש רק בסוללות המומלצות ע"י היצרן .אין
להטעין את הסוללות ,הדבר עלול לגרום לסכנת אש/פיצוץ .אין לערבב סוללות ישנות וחדשות ,סוללות אלקליין עם סוללות סטנדרטיות )אבץ-פחמן( או עם סוללות נטענות.
כאשר הסוללות מתרוקנות ,יש לרכוש ולהחליף אותן באופן עצמאי.
 .4מלאו אחר ההוראות במדריך למשתמש של ה miniPRO -בתחזוקת ה.miniPRO -
 .5אין להשתמש בזרם מים לניקוי ה .Gokart Kit -הימנעו מהרטבת שקע הטעינה .במידה וה Gokart Kit -נחשף לגשם ,אחסנו אותו בחוץ ,הרחק מבניינים ואנשים אך מוגן מהגשם
עד להתייבשות.
 .6אחסנו את ה Gokart Kit -שלכם במקום סגור .יש לאחסן את ה miniPRO -בסביבה בה הטמפרטורה נמוכה מ 50°-צלסיוס וגבוהה ממינוס  20°צלסיוס .במידה וטמפרטורת
האחסון נמוכה מ 0°צלסיוס ,אין לטעון את הכלי עד שטמפרטורת הכלי תעלה ל 10°-צלסיוס.

מדריך למשתמש Ninebot Gokart Kit

תודה שבחרתם ב ,Ninebot Gokart Kit -מכאן והלך נתייחס לערכה בשם .Gokart Kit

www.segwayisrael.com

לפני ההרכבה ,עדכנו את גרסת התוכנה בminiPRO -
והפעילו את ""Gokart mode

1

1

miniPRO

חברו את מאריך כבל החשמל לשקע הטענת ה.miniPRO -
סובבו עם כיוון השעון להידוק.

התקינו את היישומון
הורידו את יישומון ) Segway-Ninebotשמכאן והלאה נתייחס אליו כיישומון(
באחת מהשיטות הבאות:
הורידו דרך חנות האפליקציות של
או  Appleלמכשירכם הנייד

סרקו את הקוד

2

Google

א .לחצו על לחצן ההפעלה
בכדי לכבות את ה.miniPRO -

ב .שחררו את מוט ההיגוי
והסירו אותו

ד .השתמשו במפתח  4מ"מ
להסרת הברגים שבתופסן
מוט ההיגוי והסירו את התופסן.
במידה ואינכם מצליחים
להוציא את תופסן מוט
ההיגוי המשיכו לשלב ה.

Segway-Ninebot App

* על מכשירכם הנייד לאפשר שימוש בטכנולוגיית  Bluetooth 4.0והלאה ,ולהריץ
מערכת הפעלה  IOS 8.0והלאה או מערכת  Android 4.3והלאה.

חברו את מכשירכם הנייד ל-
הפעילו במכשירכם
לחצו על לחצן ההפעלה של הminiPRO -
כדי להדליקו.
הפעילו בפתחו את היישומון כדי לחפש
את מכשירכם ולהתחבר אליו.

ג .הסירו את מכסה הגומי
שעל תופסן מוט ההיגוי

3

הניחו את שלדת ה-
על ה.miniPRO -

)CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B

ד

6

הכניסו את כלי הסרת
מוט ההיגוי לתוך חורי
הברגים שעל תופסן
מוט ההיגוי.

3

* עדכון התוכנה אינו מערב את הפעלת ה miniPRO -במידה ותזדקקו להשתמש ב,miniPRO -
פנו לחוברת ההפעלה של ה. miniPRO -

הכניסו בורג  6מ"מ לחור
בפני היציקות והדקו במפתח
 6מ"מ .המשיכו להדק עד
שתופסן מוט ההיגוי ייפול
מגוף ה.miniPRO -

הדקו את יציקות המתכת
לחלק התחתון של תופסן
מוט ההיגוי ע״י הכנסת זוג
ברגים ואומים דרך החורים
שבצדדי היציקות ,והידוקם
במפתח  4מ"מ.

4

בדקו את מצב הminiPRO -
פנו לפרק "תחזוקה" במדריך למשתמש של ה miniPRO -וודאו כי ה-
כשיר לפעולה.

ודאו כי רצועות החיבור מהודקות ומאובטחות
בכדי למנוע ניתוק לא רצוני.

miniPRO

מלאו אחר ההוראות שביישומון כדי להפעיל את
ה Gokart Kit -ומלאו את תרגילי ההדרכה.
Activate the
Gokart

למען בטיחותכם .ערכי המהירות והתגובה של ה Gokart Kit -הוגדרו מראש
כנמוכים .השתמשו ביישומון כדי ללמוד לרכב בבטיחות ,ולאחר מכן תוכלו
להעלות את מגבלת המהירות בהדרגה.

נתקו את כבלי החשמל.

6

FCC ID: 2ALS8-GK7053
IC: 22636-GK7053

1

 1ישיבה ושימוש בחגורת הבטיחות
בעודכם יושבים על הכיסא ,חגרו את צד
ימין ושמאל של חגורת הבטיחות מלפניכם.

 3נסיעה לאחור
כשה Gokart Kit -עומד במקומו ,לחצו על דוושת
הבלם )הדוושה משמאל( פעמיים .לאחר שתשמעו
צפצוף ,ה Gokart Kit -יעבור למצב נסיעה לאחור.
לחצו על דוושת המאיץ בכדי לנסוע לאחור .לחיצה
כפולה של דוושת הבלם )הדוושה משמאל( תחזיר
את ה Gokart Kit -למצב נסיעה לפנים.
 4בלימות חירום
במקרה המחייב בלימת חירום ,משכו בידית
הבלם הידני שבצד ימין של הGokart Kit -
כדי להפעיל את בלם החירום.

5

3

מוצר

שם
דגם

מוצרים
נתמכים

שם ודגם

גודל
משקל
רכיבה

4

6

מפרט טכני

 5כיבוי
ודאו כי ה Gokart Kit -לא זז כלל לפני הירידה.
לחצו על לחצן ההפעלה של ה miniPRO -בכדי
לכבות את ה.Gokart Kit -

 6הטענה
טענו את ה-
לתוך מאריך

תא סוללות
קדמי
 Gokart Kitבחיבור מטען הminiPRO -
כבל החשמל בעודו מחובר ל.miniPRO -

אין לחבר את המטען במידה ושקע ההטענה
או תקע המטען רטובים.

עקבו אחר ההוראות ההטענה הרלוונטיות שבמדריך למשתמש ובתחזוקת הסוללה והוראות הבטיחות לתחזוקה .מוצרי  Ninebotמתוכננים עם מערכות
הגנה כנגד התחממות יתר ,במידה וטמפרטורת הכלי עולה על  40°צלסיוס לא ניתן יהיה לטעון את הכלי .המתינו עד שטמפרטורת הכלי תרד מתחת
ל 40° -צלסיוס לפני הטענה.

מתחו את השלדה והתאימו את אורך גוף ה:Gokart Kit -
א .מתחו את השלדה לאורך בשימוש בשתי הידיים ,תפסו
בהגה ובמושב.
ב .התאימו את מבנה השלדה המתכוונן לסימונים שעל
מוט החיבור.
ג .השתמשו במפתח  5מ"מ כדי להכניס את שני הברגים
לחורים המתאימים )בכל צד( כמתואר באיור.
ד .הדקו את ארבעת הברגים.
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פנו להוראות ההרכבה ,ועקבו אחריהן
בסדר הפוך.

צמיגים
תאורה

בלם

גודל כלי

סמלים מסחריים
 Ninebotהינו סמל מסחרי רשום של חברת .Ninebot (Tianjin) Tech Co., Ltd.
השמות Ninebot miniPRO, miniPLUS, miniLITE :הינם סמלים מסחריים רשומים של
חברת  .Ninebot (Tianjin) Tech Co., Ltd.המונח  Segwayהינו סמל מסחרי רשום של
חברת  .Segway Inc.המונח  Appleוסמלי  Appleהינם סמלים מסחריים רשומים של
חברת  .Apple Inc.המונח  Androidהינו סמל מסחרי רשום של חברת .Google Inc.
המונח  Android robotsנוצר במקור על ידי חברת  .Google Inc.בעלי כל הסמלים
המסחריים המופיעים במדריך זה שומרים על זכויות הסמלים המסחריים המופיעים
במדריך זה.

מפרט טכני

שימוש והטענה
2

חברו את כבל החשמל למאריך
כבל החשמל .התאימו את השקע
לתקע ואל תפעילו לחץ עודף
על המחבר.
על פתחי ההטענה להיות יבשים.

לבדכם ,אין להרים את החלק האחורי
ביותר מ ,19°אחרת אתם עלולים לפגוע
בפגוש הקדמי.

פירוק
לחצו על לחצן ההדלקה של
ה miniPRO -בכדי לכבות את
ה.Gokart Kit -

 2רכיבה
תאוצה :בכדי להאיץ לחצו בעדינות על דוושת
המאיץ )הדוושה מימין(
האטה :בכדי להאט לחצו בעדינות על דוושת
הבלם )הדוושה משמאל(
היגוי :בכדי לבצע פניות ,סובבו בעדינות את
ההגה עם/נגד כיוון השעון
יש להאט בלחיצה אחת ארוכה על דוושת
הבלם ולא בלחיצות קצרות מרובות

5

העבירו את רצועות החיבור דרך תחתית
ה miniPRO -ודרך חורי קיבוע הרצועות.
הדקו את הרצועות.

< 19°

רכיבה בGokart Kit -

Gokart0001

)Ninebot Gokart Kit(N4MZ98

לחצן
הפעלה

Firmware
Update

Searching

חברת  Segway Inc.וחברת  Ninebotאינן אחראיות על כל שינוי או שדרוג שלא מאושר
על ידן .כל שדרוג שכזה עלול להפר את זכות המשתמש להפעיל את הציוד.

ב

Gokart
Mode

פתחו את יישומון  Segway-Ninebotוחברו את ה.Gokart Kit -

הציוד הנידון עומד בהצהרת  ICלשימוש בקנדה
הציוד הנידון עומד בתקן  RSSהפטור מרישוי לשימוש בקנדה.
ההפעלה מותנית בתנאים הבאים (1) :למכשיר אסור לגרום להפרעה מזיקה ,ו-
) (2למכשיר אסור לקבל כל הפרעה ,גם לא הפרעה העלולה לגרום לפעולה לא רצונית.

Gokart Kit

במידה ואתם מרימים את הGokart Kit -

לחצו על לחצן ההפעלה של ה miniPRO -בכדי
להדליק את ה.Gokart Kit -
ה Gokart Kit -יכבה את עצמו לבד במידה
ולא יזוז במשך  10דקות.

ג

ג

About Gokart

הפעילו את ה-

ד

ה

הציוד הנידון עומד במגבלות חשיפת הקרינה של ה FCC -לסביבות לא מבוקרות

MiniPro0001

Gokart Kit installation tutorial

Gokart Kit

א

א

Gokart Mode

5

7

 הזיזו את האנטנה הקולטת. הגדילו את המרחק שבין הציוד המכשיר הקולטת. חברו את הציוד לשקע הפועל במעגל חשמלי שונה מזה של המכשיר הקולט. -התייעצו עם המשווק ,או עם טכנאי רדיו/טלוויזיה מנוסה.

התאימו את גובה ההגה:
א .הרימו את ההגה לגובה הולם.
ב .הכניסו את בורג השחרור המהיר
לחור בגובה המתאים.
ג .הדקו את בורג השחרור המהיר.
ד .לחצו על הידית בכדי לקבע את
ההגה במקום.
ה .ודאו כי הגלגל לא רועד .אחרת,
חזרו על השלבים ב -ה.

ה .השתמשו בכלים המצורפים כדי להסיר את תופסן מוט ההיגוי כמפורט:

Gokart Mode

Vehicle

כדי להימנע מקורוזיה ,הסירו את
הסוללות במידה ולא תשתמשו
ב Gokart Kit -לזמן ממושך.

ב

Searching

עדכנו תוכנה והחליפו מצב
בפינה הימנית עליונה של היישומון ,געו בגלגל השיניים להגדרות
.Firmware Update
בדף הגדרות היישומון געו בלחצן "."Gokart mode
הפעילו את "."Gokart mode

Vehicle

אין לחבר את מאריך
כבל החשמל
ל miniPRO -כאשר
תקע המאריך או
שקע הטעינה רטובים.

לחצן
הפעלה

miniPRO

.Bluetooth

התקינו את המשטח
המתאם ל.miniPRO -
)ממוקם מתחת לשלדה.
הסירו את רצועת החיבור
לפני הסרה מהשלדה(

מאריך כבל
חשמל

לאחר שסיימתם להרכיב ,ודאו כי:
המשטח המתאם והminiPRO -
מכוונים לכיוון הנכון.
רצועות החיבור מחוזקות ומאובטחות.
כבלי החשמל מחוברים.
אורך הגוף וגובה ההגה מותאמים לרוכב.
תא הסוללות סגור.
במידה ומשהו נראה לא תקין ,הפסיקו
מיד את השימוש בכלי ,וצרו קשר
עם מרכז השירות הקרוב.

התקינו את סוללות ה.Gokart Kit -
פתחו את כיסוי תא הסוללות
והכניסו סוללות לתוך התא ,סגרו
והדקו את המכסה.

ה Ninebot Gokart Kit -מכוסה בפטנטים הרלוונטיים .למידע אודות הפטנטים היכנסו
לאתר .http://www.segway.com
Ninebot Gokart Kit

ניסינו לכלול תיאורים והוראות לכל פעולות ה Gokart Kit -בזמן ההדפסה .למרות זאת,
יתכן וה Gokart Kit -שלכם יהיה שונה במעט מזה שמופיע במדריך זה .קחו בחשבון
שקיימים דגמי  Ninebotרבים הכוללים פונקציות שונות ,ויתכן וחלק מהפונקציות
המוזכרות במדריך זה לא יתאימו למוצר שלכם .היצרן שומר על זכויותיו לשנות את
עיצוב ושימוש ה Gokart Kit -ואת המסמכים ללא הודעה מוקדמת.

N4MZ98

) Ninebot by Segway miniPROדגם(N3M260, N3M320 :
לאחר הרחבה )גודל מרבי( 1383x822x600 :מ"מ
לפני הרחבה )גודל מינימלי( 1004x822x459 :מ"מ
 1095x865x510מ"מ
עד  100ק״ג
 27.8ק״ג
 130-190ס״מ
 8+בליווי מבוגר עד גיל  16פעלו בהתאם לחוקים ורגולציות מקומיות
 24קמ״ש פעלו בהתאם לחוקים ורגולציות מקומיות
 8קמ״ש
 3קמ״ש
 15ק״מ

גודל חבילה
משקל נתמך
משקל נקי
גובה נדרש
גיל מומלץ
מהירות מיטבית
מהירות במצב חובבנים
מהירות מיטבית בנסיעה לאחור
טווח משוער
יחס היגוי
מרווח גוף מהקרקע
שיפוע מירבי
שטח מתאים לרכיבה
טמפרטורת הפעלה
טמפרטורת אחסון
דירוג חסינות IP

IPX4

סוג/כמות

 6סוללות AA

צמיגים קדמיים
סוג
פנס קדמי

רוחב 80 :מ"מ | יחס עיקול | 60% :קוטר גלגל 5 :אינץ' ) 127מ"מ(
צמיג חלול ללא ניפוח
פס נורות  LEDבעוצמה  0.2וואט

מכוון סטטוס

הנורה מציגה  3צבעים :כחול ,צהוב ,ואדום .אור כחול משמע הכלי במצב תקין .אור צהוב משמע
הכלי דורש הפעלה או שיש להחליף סוללות .אור אדום משמע קיימת תקלה בכלי ,עליכם לפתוח
את היישומון בכדי לגלות איזו תקלה ,ולדווח על כך למרכז השירות הקרוב.

שיטת בלימה
מרחק בלימה

בלם חשמלי  +בלם ידני מכני
 6מ׳

][1

טווח משוער תחת הנסיבות
הבאות :סוללה מלאה ,משקל
רוכב  70ק"ג ,טמפרטורת
סביבה  25°צלסיוס ,נמדד
בדרך מישורית במהירות
ממוצעת של  15קמ"ש.

][2

שיפוע מרבי :מתייחס לשיפוע
המרבי שרוכב במשקל  100ק"ג
יוכל לעלות במהירות הנמוכה
מ 5 -קמ"ש.

© 2018 Ninebot (Beijing) Tech Co., Ltd. All rights reserved.
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צרו קשר

2.1:1

 40מ״מ
15°

][3

דרך קשה ושטוחה היכולה לכלול שיפועים הקטנים מ15°
מינוס  10עד  40מעלות צלסיוס
מינוס  20עד  50מעלות צלסיוס

][4

תא סוללות קדמי :תא הסוללות
שבתוך שלדת הGokart Kit -
המשמש לפנס הקדמי ולנורית
החיווי .כשהסוללה ריקה ,נורית
החיווי הכחולה תשנה צבעה
לצהוב ותהבהב .עליכם להחליף
את הסוללות באופן עצמאי

מרחק בלימה :תחת הנסיבות
הבאות :סוללה מלאה ,משקל
רוכב  70ק"ג ,נמדד בדרך
מישורית וקשה ממהירות
ממוצעת של  20קמ"ש.
הערה :ניתן לקבל מידע נוסף
והמלצות ביישומון

במידה ונתקלתם בקשיים הקשורים לרכיבה ,תחזוקה ,בטיחות ,או תקלות
ב Gokart Kit -שלכם צרו אתנו קשר.
חנות הדגל Segway-Ninebot
כתובת :דיזנגוף  291תל אביב
כתובת דואר אלקטרוניoffice@segwayisrael.com :
מספר טלפון*3605 :
אתר אינטרנטwww.segwayisrael.com :

בעת יצירת קשר ,מצאו מראש את המספר הסידורי של ה Gokart Kit -שלכם.
המספר הסידורי מודפס על אריזת ה ,Gokart Kit -על המוצר ,וביישומון כאשר
ה Gokart Kit -מחובר ליישומון.

חנות הדגל :דיזנגוף 291
תל-אביב )בסמוך לנמל(

סרקו את הקוד משמאל כדי לצפות בהוראות ההרכבה

ומלאו אחר כל ההוראות הכלולות בו .לאחר הפעלה והטענת
ה miniPRO -תוכלו להתחיל בהרכבת ה.Gokart Kit -
עדכנו את תוכנת ה-

הרכבה

9
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שימו לב
הציוד הנידון נבדק ונמצא כעומד בהגבלות למכשיר דיגיטלי בדרגה  ,Bזאת בהתאם לחלק
 15של חוקי ה .FCC -המגבלות הללו תוכננו לספק הגנה סבירה כנגד כל הפרעה חיצונית
בשימוש אזרחי .הציוד מחולל ,מנצל ,ועלול גם לפלוט תדרי רדיו ,ובמידה שלא הופעל כראוי,
עלול להוות הפרעה לתקשורת בגלי רדיו .למרות זאת ,לא ניתן להתחייב כי הציוד לא יהווה
הפרעה לתקשורת בגלי רדיו בכל התקן שהוא .במידה והציוד אכן גורם להפרעה מזיקה
לקליטת רדיו או טלוויזיה )שניתן לאתר בכיבוי והדלקת המכשיר תוך מדידת ההשפעה( אנו
ממליצים למשתמש לתקן את ההפרעה ביישום השיטות הבאות:

segwayisrael.com

ה Gokart Kit -מורכב בחיבור הערכה ל .miniPRO -לפני הרכבת
ה ,Gokart Kit -אנא עברו על המדריך למשתמש של הminiPRO -

*3605

miniPRO

Segway Israel

miniPRO

2

הסירו את מוט ההיגוי מה-

הרכבה ופירוק הGokart Kit -

ההרכבה נועדה למבוגרים בלבד .אין להדליק את ה miniPRO -במהלך ההרכבה או הפירוק.

ה Gokart Kit -פועל בהתאם לחלק  15בחוקי ה .FCC -הפעולה מותנית בשני התנאים
הבאים (1) :למכשיר אסור לגרום להפרעה מזיקה ,ו (2)-למכשיר אסור לקבל כל הפרעה,
גם לא הפרעה העלולה לגרום לפעולה לא רצונית.

Segway_il

הפעלת ה-

)דורש  2מבוגרים להרכבה(

יוניברסל מוביליטי אלקטריק ) (2015הינה היבואן הרשמי והבלעדי של מגוון מוצרי  Segwayבישראל.
ברישיון משרד התחבורה ומכון תקנים .הרכיבה מגיל  16ומעלה .יש לקרוא הוראות בטיחות לפני שימוש.
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הרכבת הGokart Kit -
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הסמכה

