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Výrobca si vyhradzuje právo kedykoľvek 
vykonať zmeny produktu, aktualizovať softvér a 
aktualizovať tento návod.

Navštívte www.segway.com alebo si pozrite aplikáciu Segway-Ninebot
. na stiahnutie najnovšieho používateľského obsahu. Musíte si 
nainštalovať aplikáciu, aktivovať svoj KickScooter a získať najnovšie 
aktualizácie a bezpečnostné zásady.

Výkres je len orientačný. Podrobnosti nájdete v skutočnom produkte.

Naskenujte QR kód a stiahnite 
si aplikáciu Segway-Ninebot.

Produktový manuál

Originálné pokyny



Diagram

Smerovka vľavol

Smerovka vpravo

Predný reflektor

* pro GT2 pouze

Skladacímechanizmus

Plyn
Zapínací gombík

Názov

Späť na predchádzajúci 
režim rýchlosti (iba pre GT2)

Zapnutie /vypnutie  režimu 
tempomatu (len pre GT2）

Prepínajte medzi 1WD a 
2WD (len pre GT2)
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Páčka prednej brzdy

lSvetlomet

Svetlo denného svietenia (DRL)

Rýchloupínacia páka

Bezpečnostné tlačidlo

Klakson

Predný tlmič nárazov

Predná vidlica

Predný blatník

Motor predného náboja

Predné koleso

Predná kotúčová brzda

Bočný reflektor

Prístrojová doska

Riadidlá

Zadná brzdová páka

Riadiací tyč

Nabíjací port

Stupačka

Zadný tlmič

Okolité svetlo

Zadný blatník

Zadné  svetlo  a 
brzdové  svetlo  a  zadné 
odrazové sklo

Zadné smerové svetlo

Zadný motor

Zadná kotúčová brzda

Uložení na batérie

Stojánek

Pravý ovládací gombík

 Tlačidlo klaksónu
Ľavý ovládací spínač
Tlačidlo smerového signálu

Funkcie Spôsob prevádzky

Zapnutie/vypnutie

Zobuďte obrazovku

Stlačením tlačidla napájania zapnite kolobežku. Stlačením a podržaním ho vypnete. Poznámka: Dostupné 
iba vtedy, keď je kolobežka odomknutá.

Stlačením tlačidla napájania prebudíte obrazovku, keď sa obrazovka automaticky stmavne.

Keď skúter automaticky prejde do režimu PARKOVANIE, stlačením tlačidla napájania sa vrátite do 
predchádzajúceho režimu rýchlosti.

Potvrďte heslo 
Bluetooth

Počas pripájania ku kolobežke cez aplikáciu Segway-Ninebot stlačte tlačidlo napájania na potvrdenie hesla 
Bluetooth.

Zapnutie/vypnutie svetlometu

Stlačením ľavého ovládacieho spínača zapnite tempomat a skúter sa bude pohybovať konštantnou 
rýchlosťou. Opätovným stlačením ho vypnete.

Otočením ľavého ovládacieho spínača v smere/proti smeru hodinových ručičiek vypnete/zapnete svetlomet.

Keď sa skúter úplne zastaví, stlačte a podržte ľavý ovládací spínač, aby ste prepli medzi 1WD a 2WD.

Prepínanie režimov Otáčaním v smere/proti smeru hodinových ručičiek prepínate medzi režimami rýchlosti.

1) Stlačením pravého ovládacieho spínača aktivujte režim BOOST. * Len v režime RACE. 2) 
Opätovným stlačením alebo prepnutím režimu rýchlosti ho vypnete.

Activate the BOOST mode 
(for GT2 only） 

Pre GT1: Keď je skúter na úplnom zastavení, stlačením pravého ovládacieho spínača prepnite do režimu 
Chôdza. V tomto bode znova stlačte pravý ovládací spínač, aby ste sa vrátili do predchádzajúceho režimu 
rýchlosti.
 Pre GT2: Keď je skúter na úplnom zastavení, stlačte a podržte pravý ovládací spínač pre prepnutie do 
režimu Chôdza. V tomto bode znova stlačte a podržte pravý ovládací spínač, aby ste sa vrátili do 
predchádzajúceho režimu rýchlosti.

Prepnite do 
režimu Chôdza

Zrýchliť

Zapnutie/vypnutie 
ľavého/pravého signálu

Zapnite klaksón Stlačte tlačidlo klaksónu, skúter raz pípne.

Stlačte ľavú/pravú stranu tlačidla smerových svetiel, ľavé/pravé smerové svetlo sa po troch bliknutiach 
vypne. stlačte a podržte ľavú/pravú stranu tlačidla smerových svetiel, ľavé/pravé smerové svetlo bude 
blikať, kým sa neuvoľní.

Otočte plyn, aby ste zrýchlili.

klaksón

Tlačidlo 
smerového 
signálu

Plyn

Pravý 
ovládací 
spínač

Ľavý 
ovládací 
spínač

on/off tlačidlo

Funkcie riadidiel



Režim tempomat

Bluetooth

 BOOST ukazatel
 Upozornenie

 PARK  režim  
ECO  režim

 SPORT režim

 RACE režim

 PARK režim 

 ECO režim

 SPORT režim

 RACE režim
 

Bluetooth

 

Aktuálny dojazd

 Ukazatel  dobíjenia

SDTC OFF

Svetlomet (zapnutý)

Svetlomet (vypnutý))

1WD/2WD

Symbol 

GT1

GT2

Názov

Bluetooth

SDTC OFF (GT2)

       

       

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 1211

Rýchlomer

Svetlomet (zapnutý)

Svetlomet (vypnutý)

Zámok

Ukazovateľ smeroviek

Ukazatel aktuálního výkonu
Režim Chôdza

Upozornenie
Úroveň batérie

Ukazovateľ smeroviek

Režim Chôdza

Ukazovateľ smeroviek

Kapacita baterie

Zámok

Rýchlomer

Ukazatel aktuálního výkonu

Význam Popis
Ukazatel aktuálního 
výkonu
Rýchlomer

Symbol označuje, že 
funkcia SDTC (Segway 
Dynamic Traction 
Control) je vypnutá.

Symbol zobrazuje výstupný výkon motora skútra.

Symbol zobrazuje aktuálnu rýchlosť skútra.

1) Pri pohone dvoch kolies sa funkcia SDTC automaticky zapína v režimoch 
bez RACE. Poznámka: Táto funkcia pomáha predchádzať preklzávaniu 
kolies a udržiavať stabilitu pri akcelerácii. 2) Pri pohone jedného kolesa sa 
funkcia SDTC automaticky vypne v režime RACE.

Symbol  označuje , že 
je  aktivovaný  režim 
Cruise.

1) V režime  ECO , SPORT  alebo  RACE  stlačením  ľavého  ovládacieho  spínača 
zapnite  tempomat  pri rýchlosti  ≥ 3,1 mph  (5 km/h). Po zapnutí  bude  skúter  jazdiť 
aktuálnou rýchlosťou. 2) Vypnite tempomat pomocou nasledujúcich metód: Metóda 1
: Otočte  plyn alebo stlačte  brzdové  páčky . Metóda  2: Stlačte  ľavý ovládací  spínač . 
Metóda 3: Prepnite režim rýchlosti. 

   NEZAPÍNAJTE tempomat v zložitých prostrediach, zlom počasí alebo nežiaducich 
podmienkach na ceste. Môže dôjsť k vážnemu nebezpečenstvu alebo zraneniu.

Cruise Mode (GT2)

Zámok
Keď sa ikona 
rozsvieti, znamená 
to, že kolobežka je 
uzamknutá.

Keď je kolobežka uzamknutá cez aplikáciu Segway-Ninebot: 
1) Obrazovka stmavne o 3 sekundy, v tomto okamihu stlačte tlačidlo napájania, aby 
ste obrazovku prebudili.
 2) Kolobežka spustí alarm blikajúcimi svetlami, keď sa pohne na 3 sekundy. 
3) Kolobežka bude pri pohybe 10 sekúnd pípať a ak sa do 60 sekúnd znovu pohne, 
pípanie sa nezastaví. Keď je kolobežka odomknutá, automaticky sa vypne, ak do 10 
minút nevykonáte žiadnu činnosť. Poznámka: Aktivujte/deaktivujte túto funkciu 
prostredníctvom aplikácie Segway-Ninebot.

1WD/2WD (GT2)
Ikona 1WD označuje, že skúter je v režime pohonu jedného kolesa. Ikona 2WD indikuje, že skúter je v 
režime pohonu dvoch kolies.

Úroveň batérie (GT2) Symbol zobrazuje zostávajúcu energiu batérie v percentách batérie a stĺpci batérie.

Úroveň batérie (GT1) Symbol zobrazuje zostávajúcu energiu batérie v lište batérie.

BOOST 
Progress Bar (
GT2)

Symbol zobrazuje 
zostávajúci dostupný 
čas zrýchlenia v 
režime BOOST.

1) Stlačením pravého ovládacieho spínača aktivujte režim BOOST. * Len v režime 
RACE. 2) Otočte plyn, aby ste zrýchlili rýchlejšie. 3) Opätovným stlačením pravého 
ovládacieho spínača alebo prepnutím režimu rýchlosti ho vypnite.
       Keď je aktivovaný režim BOOST, kolobežka bude zrýchľovať rýchlejšie. 
NEPOUŽÍVAJTE túto funkciu v zložitých prostrediach, zlom počasí alebo nežiaducich 
podmienkach na ceste. Môže dôjsť k vážnemu nebezpečenstvu alebo zraneniu.

Symbol označuje, že kolobežka je pripojená k aplikácii Segway-Ninebot.

Upozornenie Symbol označuje, že skúter zistil chybu. Kód chyby sa zobrazí na prístrojovej doske. Možné príčiny a 
riešenia nájdete na strane 8.

Symbol zobrazuje zostávajúci počet najazdených kilometrov skútra.Zostávajúci dojazd

Indikátor nabíjania Symbol označuje, že sa kolobežka nabíja.

Prístorjová doska



NDAF5020A

50.4 V

58.8 V

1008 Wh

20 Ah

0 do 40°C (32 to 104°F )

Segway SuperSacooter GT1

GT1E

Cca. 58.5 × 25.8 × 51.5 in (1485 × 656 × 1308 mm)

Cca. 58.5 × 25.8 × 33.9 in (1485 × 656 × 860 mm)

Cca. 47.6 kg (105 lbs)

 
d
u  

.

Mode/model 
GTI 

(Speed limit)
GT2

 (Speed limit)  

（Chůze）

Špecifikácie

Item Parameter 

Motor

Model

150 kg (331 lbs)

14–60 let

3’11”–6’6”(120–200 cm)

Model

0.5 kW, 500 W

1.5 kW, 1500 W

Teoretický dojezd[1]

Průměrný dojezd[2]

Doba nabíjení (jedna nabíječka)[3]

Doba nabíjení (dvě nabíječky)[3]

45.2 in (1147 mm)

5.5 in (140 mm)

Cca. 15.5 mph (25 km/h)

Cca. 43.5 miles (70 km)

N/A

Cca. 23%

-10 do 40°C (14 to 104°F)

-20 do 45°C (-4 to 113°F)

IPX4

Cca. 12 h

Cca. 6 h

Segway SuperScooter GT2

GT2P

Cca. 16 h

Cca. 8 h

1512 Wh

30 Ah

NDAF5030A

1.5 kW*2, 1500 W*2

3 kW*2, 3000 W*2

Cca. 52.6 kg (116 lbs)

Cca. 43.5 mph (70 km/h )

Cca. 55.9 miles (90 km)

Cca.  37.3 miles (60 km)

Cca. 30%

3.7 mph
 (6 km/h)

0 mph 
(0 km/h)

15.5 mph 
(25 km/h)

15.5 mph
(25 km/h)

15.5 mph
(25 km/h)

24.9 mph 
(40 km/h)

43.5 mph 
(70 km/h)

43.5 mph 
(70 km/h)

0 mph 
(0 km/h)

3.7 mph
 (6 km/h)
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Produkt

Jazdec

Stroj

Batéria

Názov

Dlžka × šírka × výška

Po zložení: dlžka × šírka × výška

Hmotnost

Max. Užitočné zaťaženie

Odporúčaný vek

Požadovaná výška

Rozvor kolies

Svetlá výška

Systém pohonu

Max. Rýchlosť

Max. Stupanie

Prejazdný terén

Prevádzková teplota

Skladovacia teplota

Hodnotenie IP

Menovité napätie

Max. Nabíjacie napätie

Nominálna energia

Nominálna kapacita

Okolitá teplota nabíjania

Systém správy batérie

Typ motora

Nominálny výkon

Maximálny výkon

1WD (pohon jedného kolesa)

Asfalt/rovný chodník; prekážky < 1,2 palca (3 cm); medzery < 
1,2 palca (3 cm)

Ochrana proti prehriatiu, skratu, nadprúdu, nadmernému vybitiu a preťaženiu

Vzduchom chladený nábojový motor

2WD (pohon dvoch kolies)

F (Rýchle odskočenie): Znížte odpor pri odraze otáčaním nastavovacieho gombíka proti smeru hodinových ručičiek. 
Poznámka: Pred opustením továrne je klapka nastavená do predvolenej polohy. Postupujte podľa vyššie uvedených krokov a 
upravte ho podľa svojich jazdných návykov

S (Pomalý odraz): Zvýšte odpor pri odraze otáčaním nastavovacieho gombíka v smere hodinových ručičiek.

Ikona úpravy

Nastavovací gombíkNastavovací gombík

Ikona úpravy

Nastavenie klapky

Spôsoby prepínania 1) Keď je skúter na úplnom zastavení, otočte pravý ovládací spínač. 2) 
Pre GT1: stlačte pravý ovládací spínač. Pre GT2: stlačte a podržte pravý ovládací spínač. 
Poznámka: V tomto režime mierne pootočte plynom, aby ste s kolobežkou kráčali nízkou 
rýchlosťou.

1) Otočte pravý ovládací spínač. 
2) Pre GT2: Keď je skúter v režime ECO, SPORT alebo RACE, automaticky prejde do 
režimu PARKOVANIE za nasledujúcich okolností: Zaparkujte alebo zastavte na viac ako 5 
sekúnd po jazde.

Keď nejazdíte, zaparkujte alebo zastavte na viac ako 20 sekúnd. * V tomto bode stlačte 
tlačidlo napájania, aby ste sa vrátili do predchádzajúceho režimu.

Otočte pravý ovládací spínač.

Otočte pravý ovládací spínač.

Otočte pravý ovládací spínač.

Úvod do rýchlostných režimov



NBW58D802D0D

100–240 V~

58.8 V

0.1 kW, 115.6 W

57.8 V         2.0 A

[1]: Teoretický dojazd: testované pri jazde s plnou batériou, záťažou 75 kg (165 libier), 25 °C (77 °F), pri priemernej rýchlosti 12,4 mph 
(20 km/h) na chodníku.

[2]: Typický dojazd: testované pri jazde s plnou batériou, záťažou 75 kg (165 libier), 25 °C (77 °F), pri priemernej rýchlosti 24,9 mph (40 km
/h) na chodníku.

* Niektoré z faktorov, ktoré ovplyvňujú dojazd, zahŕňajú rýchlosť, počet spustení a zastavení, okolitú teplotu atď. 
[3]: Jedno nabíjanie: menovitý vstupný prúd až 2 A pri nabíjaní jednou nabíjačkou. Duálne nabíjanie: menovitý vstupný prúd až 4 A pri 
nabíjaní pomocou dvoch nabíjačiek špecifikovaných výrobcom.

2.4000–2.4835 GHz

20 mW

Model

Typ

Materiál

11-palcové Samotesniace bezdušové pneumatiky

32 psi

WALK režim, PARK  režim, ECO  režim, SPORT  režim and RACE  režim
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3 Bežné zlyhania a riešenia
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Nabíjačka

Pneumatika

Ostatní

Bluetooth

Položka Parameter

Vstupné napätie

Max. Výstupné napätie

Výstupný výkon

Menovitý výstup

Tire Pressure 

Režimy rýchlosti

systém odpruženia

Brzdový systém

Frekvenčné pásma

Max vysielací výkon

Kód chyby Možné príčiny Riešenie

Porucha plynovej páčky

Porucha komunikácie s palubnou doskou

Porucha komunikácie batérie

Porucha smerových svetiel

Porucha svetlometu

Detekcia vody v hornej časti riadiacej tyče

Prepätí  ovládača motora

Podpätí  batérie/regulátora 
motora

Vysoká teplota kolobežky

Vysoká teplota batérie

Nízka teplota batérie

Vysoká teplota predného hnacieho kolesa

Porucha predného náhonu

Chyba snímača predného hnacieho kolesa

Prepätí  predného hnacieho kolesa

Porucha fázy motora predného  kolesa

Vysoká teplota zadného hnacieho kolesa

Porucha zadného náhonu

Chyba snímača zadného hnacieho kolesa

Nadprúd zadného náhonu

Porucha fázy motora zadného kolesa

Chyba snímača zadného motora

Chyba predného snímača motora

Skúste nabiť koloběžku

Skúste ochladiť  koloběžku

Skúste ochladiť  koloběžku

Skúste ohrát  koloběžku

Skúste ochladiť  predné koleso.

Reštartujte koloběžku a skúste to znova.

Reštartujte koloběžku a skúste to znova.

Reštartujte koloběžku a skúste to znova.

Reštartujte koloběžku a skúste to znova.

Kontaktujte prosím servis alebo autorizovaného predajce.

Kontaktujte prosím servis alebo autorizovaného predajce.

Kontaktujte prosím servis alebo autorizovaného predajce.

Kontaktujte prosím servis alebo autorizovaného predajce.

Kontaktujte prosím servis alebo autorizovaného predajce.

Kontaktujte prosím servis alebo autorizovaného predajce.

Guma

Predné a zadné pružinové odpruženie

Predný a zadný nastaviteľný tlmič

Predné a zadné kotúčové brzdy



Spoločnosť Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že produkt uvedený v tejto časti spĺňa základné 
požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice o rádiových zariadeniach 2014/53/EÚ.

Spoločnosť Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že celý produkt vrátane častí (káble, šnúry atď.) spĺňa 
požiadavky smernice RoHS 2011/65/EÚ a dodatku Delegovanej smernice Komisie (EÚ) 2015/863 o obmedzenie používania 
určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach ("prepracované znenie smernice RoHS" alebo "
RoHS 2.0").

Vyhlásenie o zhode Spojeného kráľovstva

4 Certifikácie
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Tento symbol znamená, že batérie a akumulátory by sa po skončení ich životnosti nemali miešať s netriedeným komunálnym 
odpadom. Vaša účasť je dôležitou súčasťou snahy o minimalizáciu vplyvu batérií a akumulátorov na životné prostredie a 
ľudské zdravie. Pre správnu recykláciu môžete tento výrobok alebo batérie či akumulátory, ktoré obsahuje, vrátiť svojmu 
dodávateľovi alebo na určené zberné miesto. Správna likvidácia tohto produktu pomôže ušetriť cenné zdroje a zabráni 
možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie, ktoré by inak mohli vzniknúť pri nesprávnej manipulácii 
s odpadom. Za nesprávnu likvidáciu tohto odpadu môžu byť v súlade s vašou národnou legislatívou uvalené sankcie. existujú 
systémy separovaného zberu použitých batérií a akumulátorov. Prosím, správne zlikvidujte batérie a akumulátory v miestnom 
zbernom/recyklačnom centre komunálneho odpadu.

Tento symbol na produkte alebo na jeho obale znamená, že použité elektrické a elektronické produkty by sa nemali miešať s 
netriedeným komunálnym odpadom. V záujme správneho spracovania je vašou zodpovednosťou zlikvidovať odpadové 
zariadenie tak, že ho vrátite na určené zberné miesta. Správna likvidácia tohto produktu pomôže ušetriť cenné zdroje a zabráni 
možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie, ktoré by inak mohli vzniknúť pri nesprávnej manipulácii s 
odpadom. Za nesprávnu likvidáciu tohto odpadu môžu byť v súlade s vašou národnou legislatívou uvalené sankcie. Ďalšie 
podrobnosti o najbližšom určenom zbernom mieste vám poskytne miestny úrad.

Informácie o recyklácii batérií pre používateľov

Spoločnosť Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že celý produkt vrátane častí (káble, šnúry atď.) spĺňa 
požiadavky predpisov o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v predpisoch o elektrických a elektronických 
zariadeniach z roku 2012.

Obmedzenie používania určitých nebezpečných látok v predpisoch o 
elektrických a elektronických zariadeniach z roku 2012

Autorizovaný zástupca EÚ: Segway-Nnebot EMEA Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, Holandsko. Spoločnosť Ninebot (
Changzhou) Tech Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že model produktu: GT1E, GT2P spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné 
ustanovenia smernice o rádiových zariadeniach 2014/53/EÚ, smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES a Smernica 
RoHS 2011/65/EÚ a dodatok k delegovanej smernici Komisie (EÚ) 2015/863. Vyhlásenie o zhode si môžete pozrieť na tejto 
adrese: http://eu-en.segway.com/support-instructions

Spoločnosť Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že produkt uvedený v tejto časti je v súlade so 
základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami predpisov o rádiových zariadeniach z roku 2017.

Predpisy o rádiových zariadeniach 2017

Spoločnosť Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že produkt uvedený v tejto časti spĺňa základné 
požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.

Smernica o rádiových zariadeniach

Smernica o obmedzení používania určitých nebezpečných látok (RoHS).

Smernice o strojových zariadeniach

Tento produkt je certifikovaný podľa ANSI/CAN/UL-2272 od CSA Group. 
Batéria je v súlade s UN/DOT 38.3. 
Batéria je v súlade s ANSI/CAN/UL-2271.

Vyhlásenie o zhode Európskej únie

Informácie o likvidácii pre používateľov odpadu z elektrických a elektronických zariadení



Segway, Segway GT, Segway-Ninebot a Rider Design sú ochranné známky spoločnosti Segway Inc.; Android je 
ochranná známka spoločnosti Google Inc., App Store je ochranná známka spoločnosti Apple Inc. Príslušní 
vlastníci si vyhradzujú práva na svoje ochranné známky a autorské práva atď. uvedené v tejto príručke.

V čase tlače sme sa pokúsili zahrnúť popisy a pokyny pre všetky funkcie SuperScootera. Avšak kvôli neustálemu zlepšovaniu 
vlastností produktu a zmenám dizajnu sa váš SuperScooter môže mierne líšiť od toho, ktorý je zobrazený v tomto dokumente. 
Naskenujte QR kód na obale tohto návodu alebo navštívte Apple App Store (iOS) alebo Google Play Store (Android), kde si 
stiahnete a nainštalujete aplikáciu Segway-Ninebot. Upozorňujeme, že existuje viacero modelov Segway a Ninebot s rôznymi 
funkciami a niektoré tu uvedené funkcie nemusia byť použiteľné pre vašu jednotku. Výrobca si vyhradzuje právo zmeniť dizajn a 
funkčnosť produktu SuperScooter a dokumentáciu bez predchádzajúceho upozornenia.

）
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Spoločnosť Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že produkt uvedený v tejto časti spĺňa základné 
požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia predpisov o bezpečnosti pri dodávke strojov (bezpečnosť) z roku 2008.

Predpisy o dodávke strojov (bezpečnosť) z roku 2008

Autorizovaný zástupca Spojeného kráľovstva:
UKCA Experts Ltd. Dept 302, 43 Owston Road Carcroft, Doncaster, 
DN6 8DA, Spojené kráľovstvo

Spoločnosť Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že model produktu: GT1E, GT2P spĺňa základné 
požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia nariadení o rádiových zariadeniach z roku 2017，Nariadenia o dodávke 
strojov (bezpečnosti) z roku 2008 a obmedzenia používania. o niektorých nebezpečných látkach v predpisoch o 
elektrických a elektronických zariadeniach z roku 2012.
Vyhlásenie o zhode si môžete pozrieť na nasledujúcej adrese: www.segway.com

© 2022 Ninebot (Beijing) Tech Co. Ltd. Všetky práva vyhradené. （※ Aplikácia Segway-Ninebot môže podporovať 
SuperScooter so vstavaným Bluetooth




