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Marcă comercială şi declaraţie juridică
Ninebot™ şi pictograma cu forma „9” reprezintă marca comercială înregistrată a Ninebot (Beijing) Technology Co., Ltd. (Ninebot Inc.).
®
ARM reprezintă marca comercială înregistrată a companiei ARM. iPhone, iOS reprezintă mărcile comerciale înregistrate ale Apple Inc.
Android reprezintă marca comercială înregistrată a Google Inc. Proprietarii îşi rezervă toate drepturile cu privire la mărcile comerciale ale
acestora la care se face referire în acest manual, iar Ninebot Inc. îşi rezervă toate drepturile cu privire la Ninebot® şi la pictograma cu
forma „9”.
Ninebot Inc. este deţinătoarea unei serii de brevete legate de robotul de transport personal Ninebot, iar o altă serie de brevete este în
curs de aprobare. Acest manual este elaborat de către Ninebot Inc., care îşi rezervă toate drepturile de autor. Nicio persoană fizică sau
juridică nu are dreptul de a copia sau disemina acest manual, integral sau parţial, sau să se folosească de brevetele mai sus menţionate
fără consimţământul în scris al Ninebot Inc.
Am încercat pe cât posibil să includem descrierea și instrucțiunile pentru toate funcțiile robotului Ninebot la momentul imprimării, dar pot
exista în continuare discrepanțe faţă de robotul Ninebot pe care l-ați cumpărat, ca urmare a îmbunătăţirilor şi modificărilor în ceea ce
priveşte designul şi funcţiile. Vizitaţi www.ninebot.com şi apoi accesaţi canalul „support&service” pentru a descărca şi consulta cel mai
recent manual de utilizare electronic pentru robotul Ninebot.
Rețineți că există diferite modele de roboţi Ninebot, cu funcții diferite, iar unele dintre funcțiile menționate în acest manual este posibil să
nu poată fi realizate de robotul dvs. Ninebot. De exemplu, controlul prin telecomandă nu este disponibil pentru modelul Ninebot
Comfort.
Ninebot Inc. îşi rezervă dreptul de a explica orice abatere în ceea ce priveşte culoarea şi aspectul produselor reale faţă de cele descrise în
manual.
Scanaţi cu smartphone-ul pentru a vizita
Site-ul oficial Ninebot:
Nr. revizie: V 1.0.5
Data actualizării: 06.06.2014
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Despre manual
Vă mulţumim că aţi ales robotul pentru transport personal Ninebot®. Acest manual conţine instrucţiunile de utilizare a seriei de roboţi
Ninebot® N1U, care vă poate ajuta:

Să vă familiarizaţi cu operaţiile de bază, metodele de deplasare şi metodele de controlare cu telecomanda a robotului
Ninebot®.

Să vă familiarizaţi cu metodele de deplasare în siguranţă şi cu tehnicile care trebuie respectate pentru a avea o experienţă de
deplasare sigură şi plăcută.

Să înţelegeţi structurile şi modurile de operare ale robotului Ninebot®, precum şi metodele de întreţinere regulată.

Să vă bucuraţi la maximum de robotul Ninebot şi să rămâneţi în siguranţă.
Pentru informaţii suplimentare, citiţi şi celelalte informaţii indicate în capitolul VIII, „Interiorul robotului Ninebot”, al acestui manual.

Este important să citiţi şi să înţelegeţi următoarele marcaje şi semnificaţia acestora.

Pericol! Sunt posibile
pierderi şi deteriorări
ale bunurilor
materiale

Avertisment! Utilizarea
incorectă poate duce la o
funcţionare
necorespunzătoare şi la
defectare
- II -
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1. Introducere
1.1 Ce este un robot Ninebot®
Robotul pentru transport personal Ninebot® reprezintă o nouă formă de vehicul
electric bazat pe balansare, care are integrate mai multe funcţii inteligente şi
robotice. Utilizatorul poate sta pe robot şi îl poate controla prin mişcarea
corpului sau prin intermediul unor dispozitive mobile, precum smartphone-uri.
Robotul Ninebot are următoarele caracteristici:
1.
Faptul că robotul este simetric bilateral face ca acesta să se poată roti
pe loc, ceea ce înseamnă că deplasarea robotului este mai flexibilă.
2.
În timpul deplasării, utilizatorul controlează robotul cu corpul acestuia şi nu cu un accelerator sau o frână. Acest lucru face ca
robotul să fie confortabil de condus şi foarte prompt în reacţii.
Graţie senzorului de poziţie extrem de precis încorporat în robot, procesorul de mare viteză va determina dacă robotul este echilibrat pe
direcţiile înainte şi înapoi, realizând 200 de interogări în fiecare secundă. Dacă robotul nu este echilibrat, procesorul va porni motoarele
laterale pentru a obţine starea de echilibru. Robotul se poate auto-balansa, astfel încât dacă utilizatorul stă pe acesta şi se apleacă înainte,
roţile robotului se vor deplasarea înainte, iar dacă utilizatorul se apleacă pe spate, roţile se vor deplasa înapoi. De asemenea, utilizatorul
poate vira la dreapta şi la stânga prin rotirea barei de direcţie în direcţia corespunzătoare.
Echilibrul robotului Ninebot® este asigurat de funcţionarea corespunzătoare a procesorului de mare viteză a giroscopului de precizie şi a
motorului. Dacă oricare din aceste componente se defectează, robotul va pierde starea de echilibru. Prin urmare, roboţii Ninebot® au
încorporat un sistem de control de rezervă, cu redundanţă şi pornire instantanee. Datorită acestuia, funcţionarea fiecărui sistem de
circuite esenţial al robotului este asigurată printr-o rezervă. Dacă oricare din modulele critice se opreşte din funcţionare, acesta va fi
înlocuit de rezerva corespunzătoare, iar acest lucru maximizează siguranţa în timpul deplasării.
Robotul Ninebot are o suprafaţă proiectată apropiată de cea a unui om, oferind o manevrabilitate superioară, şi putând fi utilizat în
majoritatea locurilor în care este posibil mersul, inclusiv pe cărări, trotuare, coridoare, încăperi şi lifturi. Acest lucru face ca robotul să fie
un mijloc de deplasare optim, încadrându-se convenabil între conducerea unui vehicul şi deplasarea pedestră. Având în vedere
modalitatea de deplasare şi locurile în care robotul Ninebot poate fi utilizat, se poate spune că acesta oferă o experienţă mai apropiată de
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mers decât de conducerea unui vehicul. Robotul Ninebot este alegerea perfectă pentru persoanele care vor să ajungă într-un loc care se
află la o distanţă prea mare pentru a merge pe jos şi prea mică pentru a conduce un vehicul.

1.2 Modele pentru utilizatorii seriei de roboţi NinebotN1U
Model

Caracteristici

Domenii aplicabile

Modelul C (Comfort)

Raport optim cost-performanţă; viteză maximă de 18 km/h;
uşor, dar fără funcţia de control prin telecomandă.

Utilizatori care sunt foarte atenţi la
preţ.

Modelul E (Elite)

Modelul T (Turbo)

Dezvoltat pe baza modelului C:

Motor cu putere mai mare; viteză maximă de 20 km/h;

Poate fi controlat prin Bluetooth;

Poate fi controlat prin telecomandă, cu ajutorul
următoarelor accesorii: 1 suport de parcare, 1 suport
accesorii, 1 telecomandă de rezervă;

Indicator luminos pe bara de operare.
Dezvoltat pe baza modelului E:

Motor cu bobină dublă/mod „turbo-încărcător”, viteză
maximă de 22 km/h şi sarcină maximă de 120 kg;

Acumulator de mare capacitate, care permite mărirea
autonomiei cu 33%;

Încărcător rapid standard, care permite încărcarea
completă în aproximativ 2 ore;

1 indicator luminos pe apărătoare şi 1 kit de culoare;

Rezerve: 1 suport de parcare, 1 suport accesorii, 1 husă
de depozitare.

Performanţe echilibrate, preţ
convenabil şi configuraţie practică.

Cei mai buni parametri legaţi de
putere, autonomie şi siguranţă.
Special pentru utilizatorii mai
corpolenţi sau foarte pasionaţi.

Opţional, puteţi achiziţiona şi alte accesorii şi kituri de culori. Vizitaţi www.ninebot.com
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1.3 Diagrama NinebotN1U
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2. Asamblarea robotului Ninebot
2.1 Verificaţi ca următoarele articole să se regăsească în pachetul care v-a fost livrat
După despachetare, scoateţi ansamblul barei de direcţie, materialele folosite la ambalarea barei de direcţie şi cadrul robotului, în această
ordine.
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Scoateţi cadrul pe verticală sau, dacă este necesar, scoateţi-l cu ajutorul unei persoane, apucând de
capetele din faţă şi din spate în loc să ridicaţi direct de apărătoare, pentru a evita prinderea degetelor.

Atunci când scoateţi cadrul robotului, verificaţi dacă articolele incluse în pachetul care v-a fost livrat sunt după cum urmează şi contactaţi
distribuitorul imediat în cazul în care lipseşte unul din aceste articole.
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Modelul C (Comfort)
Cadrul include pneurile, şuruburile pentru
dezasamblarea rapidă a barei de operare
Acumulator
Încărcător pentru acumulator
Bară de direcţie (include eticheta albastră)
Bară de operare standard
Telecomandă
Şuruburi şi instrumente
Manual de utilizare, DVD-ROM, document de
garanţie
Suport de parcare
Suport pentru accesorii
Husă de depozitare
Kit de culoare
Indicator luminos

1x; 450 Wh
1x; 130 W
1x
1x
1x
3 pachete cu şuruburi şi
două chei imbus

Modelul E (Elite)
În curs de reconstruire
(x%)
1x; 450 Wh
1x; 130 W
1x
1x
1x
4 pachete cu şuruburi şi
două chei imbus

Modelul E (Turbo)
În curs de reconstruire
(x%)
1x; 450 Wh
1; 300 W
1x
1x
1x
4 pachete cu şuruburi şi
două chei imbus

1x

1x

1x

Opţional
Opţional
Opţional
Opţional
Opţional

Inclus (asamblat)
1x
Opţional
Opţional
Inclus

2x
2x
1x
1x
Inclus

1x
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2.2 Număr de serie/Documentul de garanţie
Documentul de garanţie conţine o detaliere a articolelor aflate în garanţie, informaţiile de contact pentru dobândirea accesului la
serviciile de întreţinere a produselor şi accesoriilor, perioada efectivă a garanţiei, semnată de distribuitor, precum şi informaţiile de
contact şi ştampila distribuitorului. De asemenea, pe prima pagină a documentului de garanţie este lipită o etichetă cu numărul de serie
unic al produsului dvs.
Numărul de serie este o combinaţie de 14 litere şi cifre, şi îl puteţi găsi:

Pe prima pagină a documentului de garanţie.

În suportul destinat acumulatorului, din partea inferioară a cadrului.

În partea exterioară a ambalajului.

Eticheta cu numărul de serie şi semnificaţia codului
Numărul de serie, care este unic pentru fiecare robot Ninebot, împreună cu documentul de garanţie, reprezintă
singura modalitate de identificare în vederea accesării gratuite a serviciilor de reparaţie post-vânzare în
garanţie. Verificaţi dacă numerele de serie din locurile mai sus menţionate sunt identice şi, în cazul în care una
din etichete lipseşte sau există discrepanţe între etichete, contactaţi distribuitorul pentru a confirma faptul că aţi
cumpărat un produs de calitate.
Vizitaţi www.ninebot.com şi faceţi clic pe opţiunea „Online Service” (Service online) din partea dreaptă a ecranului pentru a accesa
resursele de service online.
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2.3 Asamblarea unui robot Ninebot nou
Puteţi asambla noul robot Ninebot urmând paşii de mai jos, după ce aţi confirmat faptul că v-au fost livrate toate componentele şi că
acestea sunt în stare bună.

Nu uitaţi să opriţi alimentarea robotului Ninebot şi să deconectaţi cablul de încărcare înainte de a
manipula sau monta orice accesoriu sau înainte de a curăţa cadrul robotului.

2.3.1 Pregătirea
Înainte de a asambla noul robot Ninebot, trebuie să găsiţi cheia imbus care v-a fost livrată împreună cu produsul. Această cheie trebuie
păstrată bine în vederea efectuării operaţiilor de întreţinere şi transport în viitor. Această cheie este fabricată în conformitate cu
standardul metric, astfel că puteţi achiziţiona o cheie identică de la un magazin de specialitate.
Vă recomandăm să purtaţi o pereche de mănuşi în timpul asamblării, pentru a nu vă murdări pe mâini şi pentru a evita rănirile.
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2.3.2 Montarea barei de operare

Scoateţi „şurubul de fixare M4*8 cu cap hexagonal” şi folosiţi o cheie imbus de 2,5 (cea mai mică) pentru a-l înşuruba.

Introduceţi bara de operare în cadru

Montarea ghidonului la bara de operare

Compactaţi bara de operare şi strângeţi butonul de fixare rotindu-l

Introduceţi bara de operare şi folosiţi o cheie imbus de

în sens orar

2,5 pentru a o fixa cu şuruburi
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Urmaţi indicaţiile din secţiunea 6.3, „Sfaturi privind şuruburile”, atunci când instalaţi şuruburile. Dacă
întâmpinaţi dificultăţi, solicitaţi ajutorul distribuitorului.

Atunci când montaţi sau demontaţi bara de direcţie, mai întâi desfaceţi butonul cu decuplare rapidă,
asiguraţi-vă că bara de direcţie este introdusă vertical în baza de direcţie şi apoi înşurubaţi-o.
Asiguraţi-vă că bara de direcţie este montată corect, după cum se arată în figura următoare, pentru a
evita orice pericole cauzate de o montare incorectă.

Bară de operare montată corect

Bară de operare montată incorect
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2.3.3 Instalarea acumulatorului

Scoateţi „şurubul de fixare M5*16 cu cap hexagonal” (cel mai lung) şi folosiţi cheia imbus de 4 (cea mai mare) pentru a îl înşuruba în
orificiul din mijlocul acumulatorului. Scoateţi două „şuruburi de fixare M5*12 cu cap hexagonal” (cele mai scurte) şi înşurubaţi-le în
orificiile laterale ale acumulatorului. Apoi strângeţi toate şuruburile în ordine.

Aşezaţi robotul ca în imaginea de mai sus, cu acumulatorul montat, după care strângeţi şuruburile
Protejaţi bara de direcţie şi cadrul robotului împotriva zgârieturilor folosind cârpe moi şi spumă
poliuretanică atunci când aşezaţi robotul ca în imaginea de mai sus. După instalarea acumulatorului,
asiguraţi-vă că acesta este fixat în mod corespunzător cu şuruburi şi că toate şuruburile sunt bine
strânse. Apoi, verificaţi dacă robotul Ninebot poate fi pornit şi oprit (veţi auzi o secvenţă de sunete) şi
dacă panoul de bord din partea superioară a barei de direcţie poate fi aprins.
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3.Ghid pentru utilizarea în condiţii de
siguranţă
ACEST CAPITOL ESTE FOARTE IMPORTANT. CITIŢI CU ATENŢIE ŞI ÎNŢELEGEŢI TOATE INSTRUCŢIUNILE.
NU VOM FI RESPONSABILI PENTRU NICIO PIERDERE DE BUNURI MATERIALE, ACCIDENTE SAU LITIGII
JURIDICE CAUZATE DE ÎNCĂLCAREA INSTRUCŢIUNILOR DE SIGURANŢĂ DIN ACEST CAPITOL
În afara faptului că este un robot destinat relaxării, Ninebot este şi un vehicul de transport care poate fi expus unor riscuri similare cu cele
la care sunt expune alte aparate utilizate pentru deplasare. Cu toate acestea, dacă respectaţi indicaţiile din Capitolul III, „Ghid pentru
utilizarea în condiţii de siguranţă”, puteţi maximiza siguranţa dvs. şi a persoanelor din jur. Respectând aceste indicaţii, dvs. nu veţi suferi
răniri grave chiar dacă robotul Ninebot se defectează irecuperabil sau dacă se întâmplă ceva neaşteptat cu corpul dvs.
Trebuie să reţineţi în permanenţă un lucru. În timpul deplasării, trebuie să fiţi foarte atent(ă) şi să păstraţi o distanţă rezonabilă de
siguranţă faţă de celelalte persoane şi mijloace de transport. Aceasta deoarece, cu toate că utilizaţi robotul Ninebot pe stradă sau în locuri
publice, în conformitate cu ghidul pentru utilizarea în condiţii de siguranţă, puteţi fi expus riscurilor ca urmare a conducerii sau controlării
incorecte de către alte persoane sau de către alte mijloace de transport. Sunteţi expus aceloraşi riscuri de a fi rănit(ă) de către alte
mijloace de transport ca atunci când mergeţi pe jos sau pe o bicicletă.
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Înţelegeţi regulile de circulaţie şi respectaţi-le.
Purtaţi o cască de protecţie atunci când utilizaţi robotul.
Înainte de a pleca la drum, verificaţi nivelul acumulatorului cu ajutorul telecomenzii. Dacă nivelul acumulatorului este mai mic
de 40%, nu folosiţi robotul pentru o călătorie lungă. În caz contrar, aţi putea avea surpriza neplăcută ca acumulatorul să se
epuizeze la mijlocul distanţei.
Inspectaţi robotul Ninebot pentru a vă asigura că nu există componente desfăcute, căzute sau deteriorate şi că nu sunt emise
sunete anormale sau avertismente continue în timpul deplasării.
Înainte de a pleca la drum, asiguraţi-vă că sunteţi în stare bună şi că nu aţi consumat vin, substanţe sedative sau stimulente în
ultimele 6 ore.

3.2 Instrucţiuni: restricţii




Nu folosiţi robotul Ninebot în niciun loc în care accesul acestuia este interzis prin legile ţării/regiunii dvs. sau prin
regulamentele unităţilor respective.
Nu uitaţi să păstraţi o distanţă de cel puţin 5 cm faţă de bara de operare. Nu vă sprijiniţi NICIODATĂ de aceasta,
deoarece cele mai multe accidente şi răniri sunt cauzate de lăsarea corpului pe bara de operare în timpul deplasării.
Nu uitaţi, atunci când vă aflaţi pe robotul Ninebot, veţi fi cu 20 cm. mai înalt(ă) decât de obicei, motiv pentru care trebuie să
fiţi atent(ă) la cap atunci când vă apropiaţi de un cadru de uşă, de copaci, de diferite indicatoare, panouri sau alte obstacole
suspendate.

Aveţi grijă la spaţiul de deasupra capului

Nu vă aplecaţi corpul peste bara de operare a robotului Ninebot
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Nu utilizaţi robotul Ninebot în spaţii periculoase şi respectaţi întotdeauna restricţiile de utilizare a acestuia, care impun să nu
utilizaţi aparatul în locuri în care există crăpături/fisuri în calea de rulare, pante cu înclinare de 15 grade sau mai mult sau apă
cu o adâncime mai mare de 3 cm.



Nu utilizaţi robotul Ninebot pentru a urca sau coborî scările, nu ridicaţi robotul Ninebot de pe pământ în niciun caz (de
exemplu, pentru a trece peste un relantisor) şi nu conduceţi aparatul pe borduri sau trepte folosind o singură roată.
Nu conduceţi robotul Ninebot pe autostradă.
Pe Ninebot nu pot sta două sau mai multe persoane, în special dacă este vorba de un copil mic. Nu ridicaţi ambele mâini de
pe bara de operare.
Copiii cu vârsta de până la 14 ani şi persoanele cu vârsta de peste 65 de ani nu au voie să conducă robotul Ninebot singuri.
Aceştia trebuie acompaniaţi în timpul deplasării. Nu permiteţi persoanelor însărcinate, care au consumat băuturi alcoolice,
care au tulburări mintale, boli de inimă şi abilităţi motrice limitate (în special persoanele cu dizabilităţi) să utilizeze robotul
Ninebot.
Nu utilizaţi robotul Ninebot în medii nesigure, în special în locuri în care există riscul de incendiu sau de explozie ca urmare a
prezenţei materialelor inflamabile, gazului sub presiune, lichidului periculos, prafului etc.
Evitaţi să mergeţi cu spatele la viteze mari sau să efectuaţi viraje strânse atunci când vă deplasaţi înapoi. Nu vorbiţi la telefon
în timpul deplasării.
Nu utilizaţi robotul Ninebot în condiţii meteo nefavorabile (ploaie sau ninsoare) sau pe drumuri îngheţate, cu apă sau
alunecoase.
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Respectaţi toate prevederile din acest manual, în special cele marcate cu „Avertisment” sau „Pericol”.
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3.3 Maniera de conducere













Înţelegeţi şi respectaţi regulile de circulaţie locale în timpul deplasării pentru a avea o manieră de conducere civilizată şi
pentru a evita coliziunile cu persoanele sau obiectele din jur.
Conduceţi robotul Ninebot la o viteză moderată. Păstraţi o distanţă rezonabilă faţă de pietoni şi vehicule. Fiţi pregătit(ă) să vă
opriţi în orice moment.
Menţineţi un comportament de conducere optim, fără a accelera şi încetini brusc.
Respectaţi dreptul pietonilor de a folosi partea carosabilă. Atunci când vă aflaţi în spatele unei persoane, atenţionaţi persoana
respectivă şi depăşiţi-o prin partea stângă, reducând viteza; atunci când vă aflaţi în faţa unei persoane care doreşte să vă
depăşească, rămâneţi pe partea dreaptă şi nu măriţi viteza.
Atunci când vă aflaţi în aglomeraţie, încetiniţi şi mergeţi cu aceeaşi viteză ca şi pietonii până în momentul în care puteţi depăşi
în siguranţă. Deplasarea cu viteză mare în zone aglomerate poate fi periculoasă.
Atunci când plecaţi la drum cu alţii utilizatori de roboţi Ninebot, păstraţi o distanţă de siguranţă faţă de aceştia şi faţă de orice
pericole sau obstacole. Nu mergeţi unul lângă altul decât în cazul în care există suficient spaţiu pe partea stângă pentru ca
pietonii să poată trece.
Nu parcaţi robotul Ninebot în locuri în care ar putea bloca accesul pietonilor şi al persoanelor cu dizabilităţi.
Nu utilizaţi robotul Ninebot în medii slab iluminate. Dacă este cu adevărat necesar să faceţi acest lucru, încetiniţi, fiţi foarte
atent(ă) şi folosiţi surse de iluminare externe cu montare pe cască pentru a obţine o vizibilitate optimă.
Păstraţi o postură relaxată în timpul deplasării, cu genunchii şi coatele uşor îndoite şi capul ridicat.
Evitaţi mersul cu spatele, care este periculos, şi exersaţi-l numai pe distanţe de câţiva metri, cu scopul de a evita obstacolele.
UTILIZATORUL NU TREBUIE SĂ SE APLECE PESTE BARA DE OPERARE ÎN NICIO CIRCUMSTANŢĂ. ACEST
LUCRU ESTE PERICULOS ŞI REPREZINTĂ O CAUZĂ MAJORĂ DE ACCIDENTE ŞI RĂNIRI PERSONALE,
DEOARECE ROBOTUL NINEBOT SE POATE DEZECHILIBRA, ÎN SPECIAL ÎN TIMPUL ACCELERĂRII ŞI
DEPLASĂRII CU VITEZĂ MARE.
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3.4 Măsuri de protecţie activă

Citiţi cu atenţie acest manual şi urmăriţi ghidul de utilizare în condiţii de siguranţă de pe DVD-ROM, înţelegeţi şi acceptaţi conţinuturile
incluse.

Nu permiteţi niciunei alte persoane să utilizeze robotul dvs. Ninebot decât după ce aceasta a citit acest manual şi a urmărit
DVD-ROM-ul mai sus menţionat.

Purtaţi o cască certificată, potrivită pentru forma capului dvs. şi echipată cu o curea al cărei rol este de a fi strânsă şi a proteja
partea din spate a capului atunci când conduceţi robotul Ninebot. De asemenea, utilizatorul poate purta mănuşi, echipament
de protecţie pentru ochi, genunchiere şi alte echipamente de protecţie în funcţie de condiţiile de mers şi de experienţele
trecute.

Nu conduceţi dacă nu vă aflaţi într-o stare bună, dacă nu puteţi respecta indicaţiile sau avertismentele din acest manual sau
dacă aţi consumat alcool sau droguri.

Coborâţi de pe robotul Ninebot şi încărcaţi-l în cazul în care nivelul acumulatorului este redus sau în cazul în care primiţi
avertismente succesive, iar viteza este limitată.

Introduceţi bunurile pe care le transportaţi în partea din faţă a suporturilor de depozitare laterale sau în rucsac, nu în zona
suportului pentru picioare. Echilibrul robotului Ninebot va fi influenţat în cazul în care bara de operare suportă o greutate mai
mare de 5 kilograme.

Asiguraţi-vă că robotul Ninebot este oprit din funcţiune înainte de a-l transporta. În caz contrar, puteţi suferi accidente ca
urmare a învârtirii rapide a roţilor. Este ferm recomandat ca robotul Ninebot să fie transportat de către două persoane, de
preferinţă doi bărbaţi. Nu ridicaţi robotul Ninebot ţinând de apărătoare, deoarece este posibil ca degetele să vă fie prinse
între roată şi apărătoare.

Este important ca înainte de orice ieşire să verificaţi să nu existe niciun şurub desfăcut şi nicio componentă deteriorată. Nu
porniţi funcţionarea robotului Ninebot până când sunt remediate toate problemele.

Efectuaţi regulat operaţii de întreţinere a robotului Ninebot, în conformitate cu Capitolul 7 din acest manual.
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3.5 Avertisment de siguranţă inteligent/sistem automat de protecţie
În următoarele cazuri, robotul Ninebot îşi va reduce viteza în mod automat (adică va limita viteza maximă şi o va păstra într-un interval
care vă va menţine în siguranţă).

Avansarea cu viteză excesivă Atunci când conduceţi robotul Ninebot la viteză excesivă (4～12 km/h în modul de limitare a
vitezei şi 18~22 km/h în modul de echilibru), bara de direcţie a robotului Ninebot va genera o forţă de împingere înapoi a
utilizatorului, pentru a opri accelerarea robotului Ninebot. Acest lucru înseamnă că mecanismul de limitare a vitezei robotului
Ninebot este declanşat ca urmare a faptului că vă deplasaţi cu o viteză prea mare. Este momentul să vă ajustaţi poziţia
corpului şi să păstraţi o distanţă de cel puţin 5 cm faţă de bara de operare. În caz contrar, robotul Ninebot îşi poate pierde
echilibrul şi poate cădea în cazul în care continuaţi să apăsaţi pe bara de operare sau să vă aplecaţi corpul peste acesta.

Supraîncărcarea robotului sau staţionarea în pantă pe o durată îndelungată Mecanismul inteligent de avertizare va fi
declanşat, iar suportul pentru picioare se va înclina pentru a aminti utilizatorului să se dea jos atunci când sarcina asupra
robotului Ninebot depăşeşte valoarea de siguranţă pentru o anumită perioadă. Acest lucru se poate întâmpla în cazurile
următoare: când se staţionează într-o pantă/rampă abruptă sau atunci când utilizatorul are o greutate prea mare sau
staţionează în pantă pentru o perioadă mare de timp, ceea ce duce la suprasolicitarea robotului Ninebot. În acest moment,
utilizatorul trebuie să coboare şi să împingă robotul Ninebot înainte folosind funcţia de deplasare asistată. În caz contrar,
există posibilitatea ca utilizatorul să cadă. Din acest motiv, dacă utilizatorul continuă să rămână pe robotul Ninebot, robotul va
intra în modul standby după 5 secunde.

Nivel redus al acumulatorului Atunci când tensiunea acumulatorului este mai mică de 40%, viteza maximă în modul de
echilibru va fi redusă, adică robotul Ninebot va limita viteza înainte ca aceasta să ajungă la 20 km/h. În mod normal, viteza
maximă va fi limitată la aproximativ 14 km/h atunci când nivelul acumulatorului scade la 30%.

Limitarea automată a vitezei
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Nivel critic al acumulatorului Trebuie să coborâţi imediat de pe robotul Ninebot şi să îl încărcaţi în cazul în care sistemul
inteligent de siguranţă este declanşat atunci când acumulatorul robotului Ninebot pe care îl conduceţi are un nivel extrem de
scăzut (de obicei sub 10%). În caz contrar, suportul pentru picioare se va înclina pentru a înştiinţa utilizatorul să coboare în
cazul în care acesta continuă să rămână pe robotul Ninebot.



Deplasare asistată În modul de deplasare asistată, robotul Ninebot va rula în mod automat pentru o anumită distanţă, după
care va declanşa sistemul de siguranţă dacă utilizatorul nu pune mâinile pe bara de direcţie. Robotul Ninebot va intra în
modul standby în câteva secunde dacă viteza nu este redusă după emiterea avertismentului. Menţineţi sub control bara de
operare a robotului Ninebot şi nu lăsaţi robotul să ruleze în mod automat.

Mers înapoi cu viteză excesivă

Urcare pe pante abrupte/rămânere pe robot mult timp

Nivel redus al acum.

Nu daţi drumul barei de direcţie, deoarece robotul Ninebot se va deplasa înainte în modul automat de deplasare asistată
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Defecţiune internă Avertismentul inteligent de siguranţă va fi declanşat atunci când robotul Ninebot detectează o
defecţiune internă (cum ar fi o eroare de alimentare a acumulatorului sau defectarea unuia dintre senzorii de echilibru). Dacă
utilizatorul continuă să se deplaseze pe robotul Ninebot, acesta trebuie să coboare şi să contacteze furnizorul de servicii
post-vânzare pentru a solicita repararea aparatului. Dacă auziţi sunetul alarmei imediat după pornire, acest lucru poate
însemna că nivelul acumulatorului este redus, motiv pentru care acumulatorul trebuie încărcat. În cazul defectării
acumulatorului, consultaţi informaţiile din canalul „support & service” (Asistenţă şi service) de pe site-ul www.ninebot.com,
secţiunea „Warning Code Index & troubleshooting” (Index coduri de avertizare şi depanare) pentru a găsi detalii despre
defecţiune sau contactaţi distribuitorul/centrul de service local pentru a obţine asistenţă.
Dacă aţi instalat aplicaţia Ninedroid pe smartphone, puteţi utiliza funcţia „Intelligent Diagnostics” (Diagnosticare inteligentă)
pentru a afla care este problema şi ce puteţi face pentru a o rezolva.
Codul erorii va fi afişat pe panoul de bord, împreună cu pictograma unei chei, după cum se arată în imaginea de mai jos.
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4. Prima utilizare a robotului Ninebot
4.1 Pregătirea


Prima dată când ieşiţi cu robotul Ninebot, este important să alegeţi o locaţie corespunzătoare, fie în interior, fie afară, cu o
suprafaţă de cel puţin 16 metri pătraţi (4 m x 4 m). De asemenea, suprafaţa de rulare trebuie să fie plată, fără zone umede sau
alunecoase, fără obstacole, automobile, biciclete, animale de companie sau alte obiecte care v-ar putea distrage atenţia.
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Veţi avea nevoie de ajutorul unui instructor cu experienţă, care a citit acest manual sau care a
urmărit mai multe videoclipuri cu instrucţiuni pentru utilizarea robotului în condiţii de
siguranţă.
Purtaţi o cască şi alte echipamente de protecţie pentru a vă feri de posibile accidentări.
Deplasaţi robotul Ninebot în centrul zonei de testare.
Trebuie să cunoaşteţi foarte bine modul de utilizare a tuturor funcţiilor telecomenzii.

4.2 Pornirea robotului Ninebot
Apăsaţi pe butonul „Power on/off” (Pornire/Oprire) de pe telecomandă pentru a porni funcţionarea robotului Ninebot. Atunci când auziţi
tonul de pornire, luminile panoului de bord se aprind şi apoi se sting secvenţial, după care vor fi afişate bara cu nivelul acumulatorului şi
viteza de deplasare, ceea ce înseamnă că robotul Ninebot a pornit în mod normal.

Butonul de pornire/oprire de pe telecomandă
În timpul pornirii, aveţi grijă ca suportul pentru picioare al robotului Ninebot să fie echilibrat. Cele 5
indicatoare cu LED aflate între cele două zone ale suportului pentru picioare vor indica faptul că
robotul Ninebot este echilibrat.
Dacă este prima dată când utilizaţi robotul Ninebot, nu vă grăbiţi să vă urcaţi pe acesta. Exersarea
timp de 2-3 minute şi respectarea paşilor de mai jos vă vor ajuta să rămâneţi în siguranţă.
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4.3 Aspecte de avut în vedere înainte de a urca pe robotul Ninebot
Staţi drept lângă robotul Ninebot şi ţineţi-vă de bara de direcţie cu o mână sau cu ambele mâini. Aveţi grijă ca bara de operare să fie
dreaptă (aproape fără nicio intervenţie din partea dvs.) şi ajustaţi bara de operare până când suportul pentru picioare devine orizontal. În
acest moment, veţi putea observa cum cele 5 indicatoare luminoase de culoare albastră, aflate între cele două zone ale suportului pentru
picioare, se aprind pentru a indica faptul că robotul Ninebot este echilibrat şi se află în standby. Atunci când vă aşezaţi pe suportul pentru
picioare, veţi auzi un semnal sonor care semnifică faptul că robotul Ninebot se află în modul de deplasare asistată şi că este echilibrat,
permiţând utilizatorului să urce. Însă, în cazul în care bara de operare se înclină într-o direcţie sau suportul pentru picioare nu este
orizontal, indicatoarele luminoase de pe suportul pentru picioare se vor stinge, ceea ce înseamnă că robotul Ninebot nu este corect
echilibrat, iar poziţia acestuia trebuie ajustată înainte ca utilizatorul să poată urca.

Nu urcaţi dacă robotul Ninebot nu este pornit sau dacă nu este bine echilibrat şi în modul standby. În caz
contrar, există riscul să cădeţi. Asiguraţi-vă că nu urcaţi dacă robotul Ninebot nu este pregătit să
funcţioneze.

În cazul în care comportamentul robotului pare a fi corect însă cele 5 indicatoare cu LED arată contrariul,
consultaţi secţiunea 5.6, „Recalibrarea robotului Ninebot” pentru a efectua o procedură de recalibrare.
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Poziţia incorectă şi poziţia corectă înainte de pornire
Poziţiile indicate în primele trei imagini sunt incorecte, fapt indicat prin faptul că o parte din cele 5 indicatoare cu LED sunt stinse
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4.4 Urcarea pe robotul Ninebot şi păstrarea echilibrului
Cele mai multe persoane vor avea nevoie de doar trei minute pentru a se familiariza cu modul de utilizare a robotului Ninebot, deoarece
este chiar mai simplu decât mersul pe bicicletă. Instructorul dvs. trebuie să stea în faţa robotului şi să vă ajute să vă ţineţi de bara de
direcţie, astfel încât să evitaţi mişcările bruşte cauzate de emoţiile normale asociate primei utilizări.
1.
Ţineţi-vă de bara de operare şi priviţi înainte şi nu în jos atunci când păşiţi pe suportul pentru picioare al robotului Ninebot.
2.
Puneţi un picior pe suportul pentru picioare.
3.
Treptat, mutaţi centrul de greutate pe suportul pentru picioare şi ridicaţi celălalt picior (gândiţi-vă că urcaţi o treaptă).
4.
Evitaţi să mişcaţi bara de operare (pentru ca robotul Ninebot să nu efectueze un viraj) şi apoi ridicaţi cu atenţie celălalt picior
şi aşezaţi-l pe suportul pentru picioare. Imaginaţi-vă că staţi pe staţi pe pământ, aveţi încredere în echilibrul asigurat de
robotul Ninebot, păstraţi-vă calmul şi priviţi înainte. Posturile pentru urcarea pe robot trebuie să fie similare celor ilustrate în
imaginile de mai jos.
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Cu cât sunteţi mai relaxat(ă) cu atât va fi mai uşor să vă păstraţi echilibrul. Nu uitaţi că utilizarea robotului
Ninebot este chiar mai uşoară decât mersul pe bicicletă. În unele cazuri, este posibil ca robotul să se
deplaseze în mod neaşteptat înainte şi înapoi atunci când o persoană se urcă pe acesta. Trebuie să vă
imaginaţi că robotul Ninebot este un aparat care îşi poate menţine echilibrul şi care poate sta drept.
Astfel, veţi putea să vă relaxaţi şi să lăsaţi instructorul să ţină bara de direcţie. Mişcările neaşteptate
înainte şi înapoi vor fi de domeniul trecutului.

4.5 Deplasarea înainte/înapoi
 Înclinaţi-vă uşor în faţă şi veţi simţi cum robotul Ninebot începe să avanseze, după care reveniţi la poziţia iniţială şi veţi simţi cum
robotul încetineşte şi se opreşte. Efectuaţi mişcări moderate şi repetaţi de mai multe ori pentru a vă adapta la sistemul de
control al robotului, care este bazat pe centrul de greutate al corpului dvs.

Deplasare înapoi; staţionare în echilibru; Deplasare înainte
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Evitaţi mişcările neaşteptate ale robotului înainte şi înapoi

®

Manual de utilizare pentru robotul Ninebot PTR
Pentru persoanele care învaţă să meargă cu robotul Ninebot, este important ca mişcările să fie moderate,
iar corpul să fie relaxat pentru a evita mişcările bruşte ale robotului înainte şi înapoi. Mişcările foarte
bruşte înainte şi înapoi pot face ca roţile să derapeze sau să pierdeţi controlul asupra acestora. Acest
lucru este deosebit de periculos, motiv pentru care trebuie evitate astfel de situaţii.

 Întoarceţi capul şi înclinaţi corpul pe spate pentru ca robotul Ninebot să înceapă să se deplaseze înapoi. Apoi, reveniţi în poziţia
iniţială şi veţi simţi cum robotul începe să încetinească până se opreşte. Repetaţi această mişcare de mai multe ori şi încercaţi
să evitaţi să vă răsturnaţi sau să vă loviţi de pereţi sau de alte obstacole.
Mersul cu spatele nu este o metodă de deplasare normală, motiv pentru care poate fi periculos. Nu
mergeţi cu spatele decât pentru câţiva metri. Puteţi înlocui mersul înapoi cu efectuarea unui viraj la 180
de grade şi apoi mergând înainte. Dacă mergeţi cu spatele cu o viteză excesiv de mare, robotul Ninebot
va începe să vibreze şi va emite o alarmă.
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4.6 Frâna
Dacă deplasaţi centrul de gravitate al corpului în direcţia opusă direcţiei de deplasare, puteţi opri robotul
Ninebot. Iată cum puteţi să aplicaţi această procedură:
1.
atunci când folosiţi robotul pentru deplasarea înainte, trageţi uşor corpul înspre înapoi (ca şi
când aţi dori să vă aşezaţi) pentru a opri robotul Ninebot.
2.
După ce robotul Ninebot se opreşte, distribuiţi greutatea corpului în mod egal pe suportul
pentru picioare pentru a obţine echilibrul. Dacă veţi continua să vă înclinaţi corpul pe spate,
robotul Ninebot va începe să se deplaseze înapoi.
3.
Stabiliţi-vă un loc şi exersaţi oprirea în locul respectiv şi menţinerea echilibrului.

Acţiune standard pentru frânare

Încercaţi să opriţi robotul Ninebot treptat şi nu brusc. Distribuiţi cu atenţie greutatea corpului în
direcţia opusă direcţiei de deplasare pentru ca robotul Ninebot să încetinească lent şi apoi să se
oprească. Pe un trotuar obişnuit din asfalt, distanţa de frânare a unui robot Ninebot care se
deplasează cu viteză este de aproximativ 4 metri.
Nu acceleraţi brusc şi nu frânaţi brusc atunci când carosabilul este umed sau alunecos, deoarece frâna
de urgenţă pe un astfel de carosabil poate face ca roţile să derapeze, iar dvs. vă puteţi răsturna şi
puteţi suferi accidente.
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Atunci când rotiţi bara de direcţie către stânga sau către dreapta, robotul Ninebot va efectua un viraj în direcţia corespunzătoare.
1.
Exersaţi efectuarea virajelor în locaţia iniţială de testare a robotului. Rotiţi cu atenţie bara de direcţie după cum doriţi, iar
robotul Ninebot va efectua virajele pe loc. Puteţi să mişcaţi bara de direcţie şi să direcţionaţi robotul Ninebot către locaţia
dorită. Este important să exersaţi de mai multe ori aceste mişcări pentru a vă familiariza cât mai bine cu tehnica de virare.

Viraj la dreapta pe loc Viraj la stânga pe loc Efectuarea virajelor în mişcare
2.

Exersaţi virajele în timpul mişcării robotului Ninebot. Puteţi încerca să efectuaţi viraje în timpul deplasării lente, după ce v-aţi
familiarizat cu tehnica de deplasare înainte/înapoi şi cu tehnica de efectuare a virajelor pe loc. Menţineţi genunchii uşor
îndoiţi şi înclinaţi către direcţia în care doriţi să efectuaţi virajul. Unghiul de înclinare a genunchilor trebuie să fie acelaşi cu
unghiul de înclinare a barei de operare. Repetaţi de mai multe ori pentru a vă familiariza cât mai bine cu aceste tehnici de
virare.

Nu efectuaţi niciodată viraje bruşte, fie că vă aflaţi pe loc sau că sunteţi în mişcare. Este posibil să vă
dezechilibraţi şi să vă răsturnaţi. Prin urmare, atunci când doriţi să efectuaţi un viraj, încetiniţi şi înclinaţi
corpul în direcţia în care doriţi să viraţi, pentru a avea cât mai multă stabilitate.
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4.8 Coborârea de pe robotul Ninebot
Coborârea de pe robot este foarte similară cu coborârea scărilor. Atunci când coborâţi de pe robotul Ninebot pentru prima oară, puteţi
solicita instructorului să vă ajute şi să ţină de bara de direcţie.

Solicitaţi ajutorul instructorului Coborâţi un picior în timp ce ţineţi bara de direcţie
Sfaturile specifice coborârii sunt prezentate mai jos.
1.
Balansaţi bara de operare cu ambele mâini, după care coborâţi picioarele de pe suportul pentru picioare, unul câte unul.
Stabilizaţi-vă corpul şi nu mişcaţi bara de operare atunci când coborâţi, pentru a evita efectuarea unor viraje nedorite.
2.
Nu ridicaţi mâinile de pe bara de direcţie înainte ca robotul Ninebot să se oprească, chiar dacă aţi coborât complet de pe
acesta. În caz contrar, este posibil ca robotul Ninebot să înceapă să se deplaseze înainte, cauzând daune şi pierderi de bunuri
materiale.
Relaxaţi-vă! Relaxaţi-vă atunci când coborâţi de pe robotul Ninebot pentru a evita rotirea accidentată a
barei de operare ca urmare a emoţiilor inerente asociate primei utilizări. Această rotire ar putea
determina pierderea controlului asupra aparatului, ceea ce ar putea să ducă la producerea unor
accidente. Vă recomandăm să ţineţi mâinile pe bara de operare.
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4.9 Limitarea vitezei maxime

După pornirea robotului Ninebot, indicatorul luminos de „limitare a vitezei” se va aprinde şi va fi emis un semnal sonor după apăsarea
butonului de „limitare a vitezei”
de pe telecomandă.
Valoarea la care este limitată viteza poate fi reglată prin intermediul aplicaţiei Ninedroid (aplicaţie pentru smartphone-uri, disponibilă
pentru dispozitivele cu sistem de operare iOS şi Android).

În modul de limitare a vitezei, pictograma de limitare a vitezei va fi aprinsă pe panoul de bord

4.10 Modul de deplasare asistată
După ce coborâţi, robotul Ninebot va comuta la modul de deplasare asistată de la modul de echilibru (alternativ, puteţi accesa manual
modul de deplasare asistată păşind pe suportul pentru picioare în modul standby, urmând să fie emis un semnal sonor). În acest moment,
robotul Ninebot se va deplasa înainte/înapoi sau va efectua un viraj uşor în funcţie de modul în care controlaţi bara de operare. Este
important să treceţi peste denivelări, trepte sau porţiuni nesigure ale drumului folosind modul de deplasare asistată sau dându-vă jos de
pe robotul Ninebot.

Urcaţi/Coborâţi scările în modul de deplasare asistată Nu daţi drumul barei de direcţie în modul de deplasare asistată
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Atunci când robotul Ninebot se află în modul de deplasare asistată, ţineţi bara de operare pentru a
controla deplasarea acestuia şi nu daţi drumul barei de direcţie. După 3 sau 4 secunde în care se
deplasează în mod automat, robotul Ninebot va genera o alarmă şi va vibra, după care va fi comutat la
modul standby, ceea ce poate face ca vehiculul să se răstoarne sau să se deterioreze ca urmare a lovirii
de alte obiecte.

4.11 Blocarea robotului Ninebot
După ce coborâţi de pe robotul Ninebot, puteţi să apăsaţi pe „comutatorul modului de blocare”
de pe telecomandă pentru a bloca
robotul Ninebot (consultaţi secţiunea 4.13 Prezentarea telecomenzii şi a panoului de bord) astfel încât robotul Ninebot să fie protejat
atunci când nu vă aflaţi lângă acesta. Comportamentul robotului Ninebot se va schimba în cazul în care acesta este atins după ce a fost
blocat (cadrul va începe să vibreze puternic şi va emite o alarmă continuă). De asemenea, robotul Ninebot va fi foarte dificil de deplasat,
deoarece roţile acestuia nu se pot învârti după ce robotul este blocat complet.
Robotul Ninebot poate intra în orice locaţie şi poate fi transportat cu liftul, poate urca pe rampe fără obstacole. Prin urmare, este
recomandat să parcaţi robotul Ninebot într-o locaţie sigură din interior, pentru a preveni furtul acestuia de către persoane rău
intenţionate. Dacă parcaţi robotul într-un loc public şi trebuie să îl lăsaţi acolo pentru o perioadă scurtă, este esenţial să îl blocaţi şi să vă
asiguraţi că nu vă îndepărtaţi prea mult, astfel încât să puteţi auzi alarma sau să puteţi vedea robotul.
Modul de blocare are rolul de a proteja robotul împotriva utilizării de către alte persoane, chiar şi din curiozitate, cât timp nu vă aflaţi
lângă acesta.

Cât timp robotul Ninebot este parcat, asiguraţi-vă că aveţi telecomanda cu dvs. şi nu o lăsaţi niciodată
împreună cu robotul Ninebot. Este posibil ca robotul Ninebot să fie furat.
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4.12 Prezentarea tuturor modelelor
Robotul Ninebot poate funcţiona în următoarele moduri:

Oprit: în modul „Oprit”, toate sistemele electronice de
control se află într-o stare latentă, doar modul de
control prin telecomandă fiind activ, pentru a permite
pornirea robotului Ninebot.

Modul standby: în acest mod, robotul Ninebot este
pornit, însă nu se poate auto-echilibra încă. În acest
mod, cele mai multe sisteme sunt activate, însă
sistemul de control al motorului este în state latentă,
fiind activat periodic.

Modul echilibrat: în acest mod, robotul Ninebot intră
în faza de auto-echilibrare, iar toate sistemele
funcţionează la capacitate maximă. În acest mod,
robotul permite deplasarea unei persoane în mod
normal şi în modul de limitare a vitezei.

Mod de deplasare asistată: în acest mod, robotul
Ninebot intră în faza de auto-echilibrare, iar toate
sistemele funcţionează la o capacitate înjumătăţită.

Modul de blocare: în acest mod, motorul robotului Ninebot este blocat, ceea ce înseamnă că robotul nu poate fi controlat şi
este foarte dificil de deplasat.
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4.13 Prezentarea telecomenzii şi a panoului de bord
Aspectul telecomenzii şi funcţiile tastelor de pe aceasta sunt prezentate în imaginea de mai
jos. Puteţi să purtaţi telecomanda la brelocul inclus în pachet, pentru a nu o pierde.
Pe telecomandă, există patru butoane, după cum urmează: Butonul de alimentare ;
Comutatorul modului de blocare ; Comutatorul de informaţii ; Comutatorul de limitare
a vitezei . Fiecare dintre acestea poate fi utilizat în două moduri; prin apăsare lungă, de cel
puţin 1,5 secunde şi prin apăsare scurtă, de cel mult 1,5 secunde.
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4.13.1 Funcţiile de bază ale telecomenzii
Funcţie

Nume buton

Imagine

Starea de
funcţionare

Metoda
de

Afişajul de pe panou

utilizare
Întregul panou de bord este iluminat
gradual, după care toate indicatoarele
luminase se sting, cu excepţia

Pornire

Oprire

Standby

Butonul de

Robotul Ninebot

Apăsare

indicatorului de funcţionare şi

pornire/oprire

este oprit

scurtă

indicatorului vitezei curente.

Butonul de

Funcţionare fără

Apăsare

pornire/oprire

utilizator pe robot

lungă

Butonul de
pornire/oprire

Robotul se află în
modul de
deplasare asistată

Apăsare
scurtă
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Mai întâi se aprind toate indicatoarele
luminoase ale robotului Ninebot, după
care acestea se sting în ordine inversă.

--------

Observaţii

Funcţie

Nume buton

Imagine

Starea de
funcţionare

Metoda
de

Afişajul de pe panou

utilizare
Indicatorul luminos de blocare este
aprins; când deplasaţi robotul Ninebot
în modul de blocare, Indicatorul

Blocare robot
Ninebot

Comutatorul
modului de
blocare

Funcţionare fără

Apăsare

utilizator pe robot

scurtă

luminos de blocare şi pictograma
triunghiului de avertizare vor clipi;
vedeţi imaginea de mai jos

Panoul de bord revine la aspectul
Comutatorul
Deblocare

modului de
blocare

Accesare mod

Comutatorul

de limitare

de limitare a

viteză

vitezei

Robotul Ninebot

Apăsare

este blocat

scurtă

Robotul Ninebot

Apăsare

nu este blocat

scurtă
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prestabilit; vedeţi imaginea de mai jos:

Pictograma de limitare a vitezei se
aprinde pe panoul de bord; panoul de
bord va clipi timp de 3 secunde pentru

Observaţii
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Funcţie

Nume buton

Imagine

Starea de
funcţionare

Metoda
de

Afişajul de pe panou

utilizare
a indica valoarea curentă de limitare a
vitezei; apoi, după 3 secunde de
iluminare continuă, va reveni la modul
de afişare normal;

Pictograma de limitare a vitezei se

Ieşire mod de
limitare viteză

Comutatorul
de limitare a
vitezei

stinge, ceea ce înseamnă că modul de
Viteza este

Apăsare

limitată

scurtă
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limitare a vitezei a fost dezactivat

Observaţii

Funcţie

Nume buton

Imagine

Starea de
funcţionare

Metoda
de

Afişajul de pe panou

utilizare
Dacă smartphone-ul nu este conectat
după iniţierea funcţiei Bluetooth,
pictograma Bluetooth va clipi; dacă

Activare

Comutatorul

În modurile

semnal

de limitare a

standby şi de

Bluetooth

vitezei

deplasare asistată

smartphone-ul se conectează la aparat
Apăsare

prin Bluetooth, pictograma Bluetooth

lungă

va rămâne aprinsă.

După dezactivarea funcţiei Bluetooth,
Dezactivare

Comutatorul

În modurile

semnal

de limitare a

standby şi de

Bluetooth

vitezei

deplasare asistată

pictograma Bluetooth se va stinge;
Apăsare
lungă
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Funcţie

Nume buton

Imagine

Starea de
funcţionare

Metoda
de

Afişajul de pe panou

Observaţii

utilizare
Comutaţi afişarea următoarelor
informaţii: kph, kmS, kmT, Tim, °C, Vf

Kph: viteza în
timp real;
kmS: distanţa
parcursă la
utilizarea

Afişare

respectivă;

informaţii

Butonul de

Robotul Ninebot

despre

afişare a

este pornit şi nu

robotul

informaţiilor

este blocat

Apăsare
scurtă

Ninebot

kmT : distanţa
totală parcursă;
°C: temperatura
internă a
robotului
Ninebot;
Vf : versiunea
componentei
firmware.
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Funcţie

Nume buton

Imagine

Starea de
funcţionare

Metoda
de
utilizare
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Afişajul de pe panou

Observaţii
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4.13.2 Alte funcţii ale telecomenzii
Funcţie

Nume
buton

Imagine

Starea de

Metoda de

Afişajul de pe

funcţionare

utilizare

panou

Observaţii
Când aparatul este în modul de
control prin telecomandă,

Iniţiere
control prin
telecomandă
（R/C）

Butonul de
afişare a
informaţiilor

În modurile

pictograma antenei este aprinsă

standby şi de

Apăsare

pe panoul de bord. Această

deplasare

lungă

funcţie este disponibilă numai

asistată

atunci când bara de operare
este demontată sau când este
instalată bara de direcţie.
De asemenea, puteţi ieşi din

Atingeţi
Ieşire din

suportul

modul R/C

pentru

modul de control prin
--------

picioare

telecomandă (R/C) atingând
suportul pentru picioare atunci
când vă aflaţi în acest mod.
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Funcţie

Nume
buton

Imagine

Starea de

Metoda de

Afişajul de pe

funcţionare

utilizare

panou

Observaţii
Măsurarea abaterilor senzorilor
poate fi influenţată de
schimbările bruşte de
temperatură, ceea ce poate face

Recalibrare

Butonul de

În modul de

4 apăsări

senzor

pornire

blocare

scurte

Modul de blocare

ca robotul Ninebot să se încline
înainte sau înapoi în timpul
deplasării. Trebuie doar să
recalibraţi senzorul.
În timpul recalibrării, robotul
Ninebot trebuie să fie staţionat.

Reglaţi
limita vitezei
maxime în
modul
normal

Butonul de

Robotul nu se

limitare a

află în

vitezei

modurile de

Butonul de

limitare a

afişare a

vitezei şi de

informaţiilor

blocare

Apăsare
scurtă

Creşteţi viteza.
Afişare digitală:

Viteza maximă este de 20 km/h

Valoarea setată în
Apăsare
scurtă
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mod curent

Reduceţi viteza.
Viteza maximă este de 11 km/h.
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Funcţie

Reglaţi
limita vitezei
maxime în
modul de
limitare a
vitezei

Nume
buton

Imagine

Starea de

Metoda de

Afişajul de pe

funcţionare

utilizare

panou

Creşteţi valoarea limitei de

Butonul de
limitare a

Robotul se află

vitezei

în modurile de

Apăsare
scurtă

limitare a
Butonul de

vitezei şi de

afişare a

blocare

informaţiilor

Calibrare

Butonul de

index de

limitare a

nivel

vitezei

Observaţii

viteză.
Afişare digitală:
Valoarea setată în

Apăsare

mod curent

scurtă

Valoarea maximă este de 10
km/h
Reduceţi valoarea limitei de
viteză.
Valoarea minimă este de 4
km/h.

Apăsare
În modul de

lungă, timp

blocare

de 3
secunde
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Modul de blocare

În timpul recalibrării, robotul
Ninebot trebuie să fie staţionat.

4.13.2 Pictogramele de pe panoul de bord
Nume

Descriere

Afişaj la pornire

Pornire robot Ninebot

Afişare

După pornire, zona de afişare numerică
indică viteza; zona de afişare a
alimentării indică nivelul rămas al
Afişare standard

acumulatorului; toate celelalte
pictograme se sting; sigla va rămâne
aprinsă după pornirea robotului
Ninebot;
Atunci când zona de afişare a nivelului

Informaţii

Alarmă nivel

despre

redus

alarme

acumulator

acumulatorului indică o baterie goală,
„pictograma bateriei” şi pictograma
triunghiului de avertizare vor clipi
pentru a atenţiona utilizatorul cu privire
la nivelul redus al acumulatorului.
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Nume

Descriere

Afişare

Observaţii

Atunci când temperatura internă a
Alarmă
supraîncălzire

cadrului este prea mare, „pictograma de
alarmă în caz de temperatură excesivă”
va clipi, iar zona de afişare numerică va
indica temperatura curentă.

Alte alarme

Atunci când există alte alarme la nivelul

Consultaţi

aparatului, „pictograma triunghiului de

secţiunea

avertizare” va clipi iar în zona de afişare

„Referinţe cu

numerică va fi afişat codul alarmei

privire la codurile

curente. Fiecare cod are o semnificaţie

de alarmă”, din

aparte. După rezolvarea stării de alarmă,

manualul inclus

pictograma alarmei va dispărea.

în pachet, sau
accesaţi site-ul

Informaţii despre erori

Atunci când există o eroare la nivelul

nostru web

aparatului, „pictograma de eroare” va

pentru a obţine

clipi, iar în zona numerică va fi afişat

cea mai nouă

codul erorii.

versiune a
acestuia.
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5. Alte funcţii
5.1 Ajutorul dvs., pe lângă maşină
Pe lângă faptul că este uşor, flexibil şi rapid, robotul Ninebot are o autonomie cuprinsă între 20 şi 40 de kilometri (în funcţie de modelul
acumulatorului), ceea ce face ca acest aparat să fie ideal pentru deplasarea pe raze cuprinse între 2 şi 10 km. Dacă v-aţi săturat de
aglomeraţia din trafic şi de poluarea cauzată de gazele de eşapament, acum vă puteţi deplasa cu uşurinţă şi puteţi reduce emisiile de
carbon folosind robotul Ninebot. Dacă puneţi robotul în portbagajul maşinii, îl veţi putea folosi pentru parcurgerea unor distanţe scurte
după ce părăsiţi şoseaua principală.
Puteţi achiziţiona un încărcător auto pentru robotul Ninebot, astfel încât să încărcaţi aparatul în timp ce conduceţi maşina (este necesar ca
în portbagajul maşinii să existe un port de alimentare cu ieşire de 12 V). Atunci când robotul Ninebot necesită încărcare, îl puteţi încărca în
timpul conducerii, conectând portul de alimentare din portbagajul maşinii la portul de alimentare al robotului Ninebot prin intermediul
încărcătorului auto.
După caz, încărcătorul auto poate încărca robotul Ninebot în 4 până la 6 ore.
Puterea de intrare nominală a încărcătorului auto al robotului Ninebot este de 130 W, tensiunea de
intrare nominală este de 12~28 V c.c., în timp ce tensiunea din portul de brichetă al celor mai multe
maşini de familie este de 12 V c.c. Prin urmare, încărcătorul auto al robotului Ninebot poate fi utilizat în
condiţii normale dacă portul de brichetă al maşinii dvs. poate oferi un curent de 15 A sau mai mult. În
caz contrar, este posibil ca încărcătorul să nu funcţioneze sau ca siguranţa maşinii să se ardă.
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Puteţi folosi încărcătorul auto pentru robotul Ninebot numai atunci când maşina este pornită. Nu ţineţi
robotul la încărcat prea mult timp după ce opriţi maşina, deoarece capacitatea bateriei robotului
Ninebot poate fi mai mare decât cea a bateriei maşinii, iar încărcarea robotului Ninebot în timp ce
maşina este oprită poate duce la consumarea bateriei şi la incapacitatea de a mai porni maşina.

5.2 Suportul pentru parcare
Unele modele ale robotului Ninebot sunt prevăzute cu un suport de parcare. Puteţi folosi acest suport pentru a parca robotul Ninebot în
situaţiile în care acesta nu poate fi sprijini de un perete. Suportul de parcare este un accesoriu opţional, care poate fi achiziţionat separat.
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Suportul pentru parcare poate fi utilizat numai atunci când robotul Ninebot este oprit sau se află în
modul de blocare sau standby. Pentru a preveni utilizarea robotului Ninebot de către alte persoane, vă
recomandăm cu fermitate să opriţi sau să blocaţi robotul Ninebot atunci când îl lăsaţi nesupravegheat.
Atunci când utilizaţi suportul de parcare, nu încercaţi să staţi pe robotul Ninebot sau să vă deplasaţi cu
acesta. Este posibil să deterioraţi suportul de parcare sau să cauzaţi un accident şi să vă răniţi.
Modelele E şi T ale robotului Ninebot, precum şi alte modele mai avansate sunt prevăzute cu un suport
de parcare suplimentar, în caz că primul se deteriorează.

5.3 Controlarea robotului Ninebot cu ajutorul telecomenzii
Puteţi controla robotul Ninebot cu ajutorul telecomenzii, parcurând paşii următori:
1.
Mai întâi demontaţi bara de operare a robotului Ninebot sau montaţi o bară de operare cu control de picior pe robotul
Ninebot.
2.
Porniţi robotul Ninebot folosind telecomanda.
3.
Ţineţi apăsat pe „Comutatorul de informaţii” de pe telecomandă timp de două secunde pentru a accesa modul de control
prin telecomandă. Dacă robotul Ninebot detectează faptul că nu aţi demontat bara de operare standard, acesta va emite trei
semnale sonore pentru a vă avertiza cu privire la faptul că nu puteţi lansa modul de control prin telecomandă sau va emite
două semnale sonore pentru a vă avertiza cu privire la faptul că modul de control prin telecomandă a fost activat cu succes.
(De asemenea, puteţi folosi aplicaţia pentru smartphone-uri, Ninedroid, pentru a controla vehiculul şi vă puteţi bucura de
flexibilitatea şi confortul oferite de această aplicaţie.)
4.
Acum, puteţi folosi cele patru butoane de pe telecomandă drept butoane de control al direcţiei. Aceste patru butoane permit
controlarea robotului Ninebot şi corespund direcţiilor de deplasare înainte, înapoi, la stânga şi la dreapta.
5.
Ţineţi din nou apăsat pe „Comutatorul de informaţii”
timp de două secunde pentru a părăsi modul de control prin
telecomandă. Emiterea a două semnale sonore semnifică faptul că aţi părăsit modul de control prin telecomandă.
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Nu folosiţi modul de control prin telecomandă într-un loc aglomerat sau unde există riscul de
periclitare a siguranţei bunurilor materiale sau pietonilor ca urmare a utilizării necorespunzătoare a
acestui mod. Ninebot Inc. nu va fi responsabilă pentru rănirile personale sau daunele materiale cauzate
de utilizarea necorespunzătoare a modului de control prin telecomandă.
În mod normal, viteza maximă a robotului Ninebot în modul de control prin telecomandă este de 5
km/h, însă puteţi modifica această valoare conectând aplicaţia Ninedroid la robotul Ninebot şi
modificând viteza maximă prin intermediul interfeţei aplicaţiei.
Robotul Ninebot foloseşte conexiunea Bluetooth pentru a putea fi controlat prin telecomandă. În mod
normal, distanţa de la care puteţi controla prin telecomandă robotul Ninebot este de 10-15 metri. Este
interzis să vă îndepărtaţi prea mult de robotul Ninebot atunci când îl controlaţi prin telecomandă,
deoarece există riscul ca acesta să scape de sub control sau să se oprească.
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5.4 Portul de încărcare prin USB al robotului Ninebot
Robotul Ninebot este prevăzut cu un port de încărcare prin USB, localizat la nivelul barei de operare, care
poate fi conectat la un echipament standard cu interfaţă USB pentru a fi alimentat cu un curent de 5 V/1 A.
Puteţi încărca robotul Ninebot prin intermediul acestui port folosind un dispozitiv extern cu port USB.
Figura 1: Portul de încărcare prin USB
Acest port USB poate fi folosit numai atunci când robotul Ninebot este pornit. Portul poate furniza
puterea maximă de 5 V/1 A şi nu are capacitatea de a transmite date.
Nu conectaţi dispozitive USB cu un consum de energie mai mare de 1 A (nu folosiţi acest port pentru a
încărca dispozitivele cu consum mare, precum dispozitivele iPad). Dacă este conectat un dispozitiv care
necesită o cantitate mare de putere, acesta poate determina tăierea curentului panoului de bord şi
poate influenţa siguranţa în deplasare.

5.5 Schimbarea barei de operare cu una cu înălţime diferită
Bara de operare standard a robotului Ninebot este adecvată pentru utilizatorii cu înălţimi cuprinse între 1,5 m şi 1,9 m. Dacă aveţi o
înălţime mai mare de 1,9 m, vă recomandăm să achiziţionaţi o bară de operare suplimentară (neinclusă împreună cu produsul standard,
dar disponibilă separat), care este cu 140 mm mai lungă decât cea standard, care este adecvată pentru utilizatorii cu înălţimi cuprinse
între 1,7 m şi 2,1 m. Dacă aveţi o înălţime mai mică de 1.6 m, vă recomandăm să achiziţionaţi o bară de operare suplimentară (neinclusă
împreună cu produsul standard, dar disponibilă separat), care este cu 110 mm mai scurtă decât cea standard, care este adecvată pentru
utilizatorii cu înălţimi cuprinse între 1,3 m şi 1.7 m.
Puteţi consulta acest manual de utilizare pentru a obţine informaţii referitoare la aceste versiuni de bare de operare sau puteţi merge la
cel mai apropiat magazin Ninebot ori contacta distribuitorul care vă poate furniza o bară de operare cu lungime corespunzătoare.

- 50 -

®

5.6 Înlocuirea pneurilor

Manual de utilizare pentru robotul Ninebot PTR

Este important să înlocuiţi pneurile care sunt uzate de la utilizări repetate (uzura excesivă se recunoaşte atunci când profilul pneurilor este
de sub 1 mm), deoarece starea acestora poate influenţa siguranţa de deplasare. De asemenea, pneurile care au fost înţepate trebuie
schimbate imediat.
Vă recomandăm să schimbaţi pneurile la magazinul sau centrul de service Ninebot, deoarece acestea sunt fabricate în mod specific
pentru robotul Ninebot şi nu pot fi montate şi demontate cu ajutorul unor instrumente tradiţionale, deoarece există posibilitatea
deteriorării jantei.
Dacă nu aveţi în apropiere nicio magazin Ninebot sau dacă nu doriţi să mergeţi la un astfel de magazin, vă recomandăm să înlocuiţi
întregul ansamblu format din pneu şi jantă. Consultaţi imaginea următoare pentru a afla care sunt paşii de parcurs pentru demontarea
ansamblului format din pneu şi jantă.
1. Ridicaţi cadrul şi demontaţi capacul jantei
2. Desfaceţi cele trei şuruburi folosind o cheie imbus de 10 mm; 3. Scoateţi pneul
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5.7 Recalibrarea senzorilor robotului Ninebot
Senzorul de echilibru din interiorul robotului Ninebot şi senzorul axului de direcţie au fost calibrate cu precizie din fabrică. În condiţii
normale de mediu şi temperatură, nu va fi necesară o a doua calibrare. Cu toate acestea, dacă mediul în care se utilizează robotul Ninebot
se schimbă în mod semnificativ (de exemplu, are loc o schimbare bruscă a temperaturii ambiante sau a câmpurilor magnetice ), poate
exista o decalibrare a senzorilor, iar acest lucru poate duce la efectuarea unor viraje uşoare chiar atunci când utilizatorul se deplasează
normal, cu bara de operare în zona mediană, precum şi prin instabilitate pe direcţiile de deplasare înainte şi înapoi şi în timpul efectuării
virajelor pe loc.
În astfel de cazuri, senzorul din interiorul robotului Ninebot trebuie să fie recalibrat.
Metodele de recalibrare sunt după cum urmează:
1、 Recalibrarea senzorului de înclinare: Blocaţi robotul Ninebot folosind tasta de blocare
de pe telecomandă pentru a
evita accidentele cauzate de apăsarea accidentală pe bara de operare; apoi, apăsaţi scurt pe butonul „modului de
limitare a vitezei”
de patru ori, ceea ce va determina emiterea a patru semnale sonore. Între timp, indicatoarele cu
LED din părţile laterale ale panoului de bord se vor aprinde unul câte unul în sens orar; după finalizarea cu succes a
calibrării, aceste indicatoare lumioase se vor stinge. În cazul în care calibrarea eşuează, lucru care se întâmplă de obicei
ca urmare a faptului că bara de operare se abate prea mult de la poziţia mediană, vehiculul va emite trei semnale
sonore, iar indicatoarele luminoase de pe panoul de bord vor clipi de trei ori.
2、 Recalibrarea senzorului de echilibru: mai întâi, blocaţi robotul Ninebot pentru a vă asigura că acesta este complet static
în timpul procesului de calibrare (puteţi sprijini robotul de un perete sau îl puteţi menţine fix cu ajutorul suportului de
parcare); apoi, apăsaţi scurt „comutatorul de informaţii”
de pe telecomandă de patru ori, ceea ce va determina
emiterea a patru semnale sonore şi aprinderea indicatoarelor luminoase de pe panoul de bord, unul câte unul, în sens
orar; apoi, robotul Ninebot va fi supus operaţiei de calibrare a senzorului de echilibru, operaţie care va dura circa 3
secunde, după care vor fi generate două semnale sonore; în cele din urmă, toate indicatoarele luminoase de pe panoul
de bord se vor stinge. Dacă procesul de calibrare eşuează, ceea ce se poate întâmpla ca urmare a mişcării robotului în
timpul calibrării, vehiculul va genera trei semnale sonore, iar indicatoarele luminoase de pe panoul de bord vor clipi de
trei ori.
3、 De asemenea, puteţi efectua recalibrarea cu ajutorul „aplicaţiei Ninedroid”, care este mult mai uşor de utilizat şi prezintă
utilizatorului o interfaţă „pas cu pas”.
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6. Întreţinerea zilnică
6.1 Curăţarea şi depozitarea
1.
2.

3.

4.
5.

Curăţaţi robotul Ninebot după fiecare utilizare, pentru a
conserva cât mai bine performanţele acestuia.
Puteţi să folosiţi o lavetă moale (ca de exemplu cele folosite
pentru ştergerea ochelarilor), înmuiată uşor în apă, pentru a
şterge cadrul robotului Ninebot.
Puteţi să folosiţi un furtun de duş sau un furtun de grădină
(cu presiunea apei mai mică de 1 Mpa sau 145 PSI) pentru a
spăla pneurile şi apărătoarele. După spălare, scurgeţi apa şi
aşezaţi produsul într-un loc aerisit pentru a evita corodarea
componentelor.
Murdăria de pe suprafeţele din plastic poate fi îndepărtată cu ajutorul unei periuţe cu agent de curăţare neagresiv. Ulterior,
curăţarea se poate face cu o lavetă umedă. Această metodă poate fi adoptată şi pentru eliminarea zgârieturilor superficiale.
Uscaţi robotul Ninebot în interior şi păstraţi-l într-un loc răcoros. Nu depozitaţi robotul Ninebot în exterior pentru o perioadă lungă
de timp. Expunerea la lumina solară şi la medii cu temperaturi prea mari sau prea mici va determina accelerarea degradării
funcţionale şi estetice a aparatului.
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Atunci când curăţaţi robotul Ninebot, asiguraţi-vă că acesta este oprit din funcţiune, că aţi
scos cablul de încărcare şi că aţi fixat corespunzător capacul de cauciuc pe portul de încărcare.
În caz contrar, puteţi suferi electrocutări sau robotul Ninebot se poate defecta. Aceste
defecţiuni nu sunt acoperite prin garanţia pe care o oferim!
Nu spălaţi robotul Ninebot sub jet de apă şi nu folosiţi o cantitate excesivă de apă pentru
curăţarea acestuia. Este posibil ca apa să pătrundă în interiorul robotului şi să cauzeze
defecţiuni care nu se pot repara. Aceste defecţiuni nu sunt acoperite prin garanţia pe care o
oferim!

Nu spălaţi robotul Ninebot folosind alcool, benzină, motorină, acetonă sau alţi solvenţi chimici
corozivi sau volatili. Aceste substanţe pot deteriora aspectul şi structura internă a robotului
Ninebot. Aceste defecţiuni nu sunt acoperite prin garanţia pe care o oferim!
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6.2 Întreţinerea şi transportul acumulatorului

Acumulatorul robotului Ninebot necesită cel mai înalt nivel de îngrijire. Dacă acumulatorul este îngrijit în mod corespunzător, acesta
poate asigura performanţe de vârf timp de 20.000 sau 30.000 de kilometri, însă, dacă este neglijat, capacitatea acestuia poate avea de
suferit sau acumulatorul se poate defecta după doar câteva luni. Pentru a prelungi durata de funcţionare a acumulatorului, trebuie să
efectuaţi operaţii regulate de întreţinere, după cum urmează:
1.
Citiţi cu atenţie şi respectaţi indicaţiile de pe eticheta ataşată pe acumulator.
2.
Depozitaţi acumulatorul într-un mediu uscat, în care temperatura este cuprinsă între 0oC şi 40oC. Utilizarea şi depozitarea
acumulatorului într-un mediu cu temperaturi ridicate (peste 50oC) sau prea scăzute (sub 20oC) vor afecta durata de viaţă a
acestuia.
3.
Încercaţi să depozitaţi acumulatorul într-un mediu uscat şi răcoros. În medii cu umiditate extrem de ridicată, este posibil ca în
interiorul acumulatorului să pătrundă rouă sau apă, ceea ce ar duce rapid la deteriorarea acestuia. Dacă nu puteţi să evitaţi
utilizarea acumulatorului într-un astfel de mediu, este important să acoperiţi acumulatorul cu o pungă mare din plastic înainte
de a-l depozita.
4.
Nu consumaţi complet acumulatorul, ci încărcaţi-l atunci când acesta are un nivel de 10-20%. Încărcaţi acumulatorul de
fiecare dată când încetaţi să folosiţi robotul Ninebot. Încărcarea frecventă nu va influenţa capacitatea şi durata de viaţă a
acumulatorului, însă consumarea completă a acumulatului va avea aceste efect.
5.
Dacă aţi instalat acumulatorul în robotul Ninebot, receiverul pentru telecomandă încorporat în acesta va continua să consume
energie. Drept urmare:
a)
Nu este necesar să demontaţi acumulatorul dacă estimaţi că veţi utiliza robotul Ninebot din nou în mai puţin de 30
de zile, însă este important să încărcaţi complet acumulatorul robotului înainte de depozitare.
b)
Încărcaţi complet acumulatul, demontaţi-l şi apoi depozitaţi-l într-un loc uscat şi răcoros dacă estimaţi că nu veţi
reutiliza robotul Ninebot mai devreme de 30 de zile.
c)
Atunci când acumulatorul urmează să fie depozitat pentru o perioadă îndelungată (mai mult de 180 de zile),
încărcaţi-l şi apoi reîncărcaţi-l la fiecare 5-6 luni pentru a conserva capacitatea şi durata de viaţă a acestuia.
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În mod normal, acumulatorul complet încărcat montat pe robotul Ninebot se va consuma în
90 până la 100 de zile în modul standby. Un acumulator aflat la un nivel redus montat pe
robotul Ninebot se va consuma în 5 până la 20 de zile în modul standby. Nu uitaţi să încărcaţi
acumulatorul după fiecare utilizare. Consumarea acumulatorului până la niveluri foarte reduse
poate cauza defectări irecuperabile ale acestuia, iar aceste defectări nu sunt acoperite prin
garanţia oferită de noi.
6.

Acumulatorul robotului Ninebot este prevăzut cu o celulă bazată pe litiu-ion, care este protejată printr-o serie de funcţii de
siguranţă. Aceste funcţii sunt certificate UL şi UN38.3 pentru transportul aerian şi au trecut testul de cădere de la 1,2 m. Pe
durata utilizării normale sau în cazul impacturilor nu există pericolul de explozie sau incendiu, însă pentru siguranţa dvs. este
important să nu perforaţi acumulatorul cu obiecte ascuţite, să nu îl loviţi cu obiecte grele şi să nu îl introduceţi în foc sau în
apă, deoarece acest lucru vă poate pune în pericol siguranţa şi poate afecta mediul înconjurător prin poluare.
Majoritatea liniilor aeriene şi companiilor de curierat expres, precum UPS, DHL şi TNT, pot livra acest acumulator pe calea aerului, cu
condiţia ca dvs. să prezentaţi raportul testului UN38.3 şi celelalte certificate corespunzătoare. Aceste materiale pot fi descărcate de pe
canalul „support&service” (Asistenţă şi service) de pe site-ul nostru web oficial. În mod alternativ, puteţi obţine aceste documente de la
furnizorii de service post-vânzare. Cu toate acestea, nu putem să garantăm că toate companiile de curierat expres vor transporta
acumulatorul robotului Ninebot, având în vedere schimbările regulilor privind transportul aerian şi implementarea unor noi politici de
securitate pentru diferite ţări, linii aeriene şi aeroporturi.
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6.3 Sfaturi privind şuruburile

Şuruburile montate pe robotul Ninebot nu se vor desface, dar acest lucru nu înseamnă că acestea nu se vor deteriora. Montaţi şuruburile
respectând metodele de mai jos:
Cheia imbus inclusă în pachet trebuie introdusă până în partea inferioară a capului şuruburilor.
1.
Montarea şuruburilor trebuie să se facă în mod alternativ, câte unul pe fiecare parte;
2.
Nu înşurubaţi şuruburile astfel încât acestea să nu mai poată fi desfăcute;
3.
Atunci când simţiţi că un şurub este strâns bine, mai strângeţi-l cu o treime sau o jumătate
de rotaţie.

6.4 Verificarea şuruburilor desfăcute
Şuruburile montate pe robotul Ninebot nu se vor desface de la sine ca urmare a compuşilor speciali aplicaţi pe aceştia, însă, pentru
siguranţa dvs., este important să verificaţi cu regularitate şuruburile jantelor, barei de operare, acumulatorului, apărătorii, suportului
pentru picioare şi panoului de bord într-un magazin Ninebot sau pe cont propriu. Scuturaţi manual componentele respective pentru a
vedea dacă acestea se mişcă anormal sau produc sunete care indică slăbirea şuruburilor. Dacă şuruburile s-au slăbit, strângeţi-le folosind
instrumentele care au însoţit produsul.

6.5 Verificarea presiunii în pneuri
În condiţii normale, presiunea în pneuri trebuie menţinută la un nivel cuprins între 10 PSI şi 15 PSI (între 70 kPa şi 100 kPa). Presiunea în
pneuri nu trebuie să depăşească 25 PSI (170 kPa). O presiune mai mare în pneuri poate reduce rezistenţa prin frecare, ceea ce va duce la
extinderea autonomiei robotului. Cu toate acestea, efectele de amortizare a şocurilor vor fi resimţite mai acut. În acelaşi mod, o presiune
mai redusă în pneuri va reduce autonomia robotului însă este mai indicată pentru
deplasarea pe teren accidentat. În orice caz, o presiune prea mare sau prea mică în pneuri va
duce la uzarea mai rapidă a acestora.

6.6 Manipularea şi depozitarea în portbagajul unei maşini
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Manipulaţi cu atenţie robotul Ninebot, respectând indicaţiile de mai jos:
1.
Asiguraţi-vă că robotul Ninebot nu se află în funcţiune.
2.
Demontaţi bara de operare dacă intenţionaţi să introduceţi robotul Ninebot în portbagajul maşinii. Dacă portbagajul este
prevăzut cu dispozitive de fixare, folosiţi aceste dispozitive pentru a asigura robotul Ninebot pe durata transportului.
3.
Pentru unii utilizatori (de exemplu, femeile sau copiii), cadrul poate fi prea greu de deplasat. Solicitaţi ajutor altei persoane.
4.
Cea mai bună soluţie pentru manipularea robotului de către o singură persoană este următoarea:
a)
Apucaţi robotul Ninebot cu o mână de partea din faţă a cadrului şi cu cealaltă mână de acumulator.
b)
Apucaţi protuberanţa lamei jantei cu ambele mâini pentru a ridica aparatul.

Atenție! Lamele jantei sunt alunecoase. Aveţi grijă la manipularea acestora pentru a nu vă pune în
pericol siguranţa.

6.7 Întreţinerea regulată
În afară de strângerea şuruburilor, schimbarea pneurilor, apărătoarelor şi acumulatorului, nu mai există alte componente care să poată fi
reparate de către utilizator, prin urmare este interzisă dezasamblarea acestora. Dacă întâmpinaţi orice fel de probleme, contactaţi-ne
direct sau luaţi legătura cu furnizorul de service autorizat.
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Trimiteţi robotul Ninebot cu regularitate la magazinul Ninebot în vederea realizării operaţiilor de întreţinere, dar şi pentru a menţine
robotul Ninebot în siguranţă şi în cele mai bune condiţii de funcţionare. În următorul tabel sunt prezentate articolele care necesită
întreţinere şi perioadele la care trebuie să efectuaţi operaţiile necesare. Prima dată când duceţi robotul pentru a fi supus operaţiilor de
întreţinere, serviciile sunt gratuite.
Articol

3 luni sau

1 an sau

2 ani sau

3 ani sau

Apoi la 6 luni

Observaţii

2.000 km

5.000 km

10.000 km

15.000 km

sau 3.000 km

Curăţare suprafeţe

√

√

√

√

√

Gratuit

Suport de picioare

√

√

√

√

√

Gratuit

√

√

√

√

√

Gratuit

√

√

√

√

√

√

√

√

√

deteriorat
Sistem de fixare
desfăcut
Schimbare ulei cutie
de viteze

Sch. acum. sau
baterie telecomandă
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Articol

Verificare durată de

3 luni sau

1 an sau

2 ani sau

3 ani sau

Apoi la 6 luni

Observaţii

2.000 km

5.000 km

10.000 km

15.000 km

sau 3.000 km

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Gratuit

√

√

√

√

√

Gratuit, dacă este

viaţă acumulator
Calibrare senzor de
echilibrare
Actualizare firmware

necesar
Inspectare tocire

√

√

√

√

√

√

pneuri
Inspectare completă
lumini
Schimbare panou

√

suport picioare
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Articol

3 luni sau

1 an sau

2 ani sau

3 ani sau

Apoi la 6 luni

2.000 km

5.000 km

10.000 km

15.000 km

sau 3.000 km

Inspectare uzură ax

√

Observaţii

La 2 ani sau 10.000 km.

de direcţie
Insp. circ./cabl. int.

√

√

La 2 ani sau 10.000 km.

Inspectare uzură

√

√

La 2 ani sau 10.000 km.

√

√

motor
Insp. piese de etanş.
Sch. cutie viteze şi

√

√

La 3 ani sau 20.000 km.
La 3 ani sau 20.000 km.

mecanism de cupare
Altele

Conf. recomand. mag.
Ninebot/tehnicienilor de
la centrul de service
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Structura internă a robotului Ninebot este dedicată funcţiilor acestuia. Cu excepţia persoanelor
autorizate ale Ninebot Inc., nicio altă persoană nu are voie să dezasambleze cadrul, deoarece
există riscul pierderii garanţiei. Ninebot Inc. nu are nicio responsabilitate pentru daunele,
defecţiunile, pierderile de bunuri materiale şi rănirile personale cauzate de dezasamblarea
produsului de către persoane neautorizate. Verificarea dezasamblării neautorizate se va face prin
inspectarea mărcii de pe robotul Ninebot.
Pentru a obţine detaliile de contract ale furnizorului de service şi alte informaţii, vizitaţi
www.ninebot.com sau consultaţi documentul de garanţie (inclus în pachetul original al produsului
Ninebot).
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7. Interiorul robotului Ninebot


Pentru a înţelege mai bine modul de funcţionare a robotului Ninebot, citiţi documentul „Interiorul robotului Ninebot”, care
poate fi accesat de pe DVD-ROM-ul furnizat împreună cu robotul Ninebot. De asemenea, cea mai recentă versiune a acestui
document poate fi consultată la adresa www.ninebot.com. În acest document, puteţi găsi informaţii despre mecanismul de
funcţionare al robotului Ninebot, o descriere detaliată a funcţiilor robotului, detalii referitoare la întreţinerea produsului şi
metode prin care puteţi prelungi durata de viaţă a acumulatorului, de a conduce robotul Ninebot în condiţii de siguranţă şi
de a actualiza firmware-ul intern al aparatului.



Ninedroid este o aplicaţie special creată pentru dispozitivele mobile, în vederea controlării robotului Ninebot. Aplicaţia are
următoarele funcţii:

Panou de bord în timp real, care include viteza, numărul de kilometri până la epuizarea acumulatorului, puterea,
temperatura aparatului, distanţa parcursă etc.

Posibilitatea de partajare prin intermediul reţelelor de socializare (Facebook, Twitter şi altele). Aplicaţia asigură
reducerea emisiilor de carbon în momentul utilizării robotului Ninebot, prin furnizarea de date, şi jurnale şi prin oferirea
posibilităţii de personalizare a parametrilor de către utilizatorii robotului Ninebot.

Diagnosticare inteligentă a avertismentelor şi defecţiunilor. Aplicaţia Ninedroid poate obţine toate datele necesare de
la robotul Ninebot şi le poate încărca în centrul de service, astfel încât inginerii de service să vă poată ajuta mai rapid şi
mai exact.

Controlul de la distanţă. Puteţi utiliza interfaţa pentru control de la distanţă a aplicaţiei Ninedroid şi joystickul pentru a
controla robotul Ninebot.

Setări personalizate: posibilitatea personalizării, salvării şi partajării cu alte persoane a parametrilor legaţi de iluminare,
sunet şi motor.
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Cum puteţi găsi şi instala aplicaţia Ninedroid?

Utilizatorii dispozitivelor iOS (iPhone, iPad sau iPod Touch) pot vizita magazinul App Store al Apple pentru a descărca
cea mai nouă versiune a aplicaţiei Ninedroid (este necesar sistemul de operare iOS 5 sau superior).

Utilizatorii dispozitivelor Android pot vizita canalul „Support & Service” (Asistenţă şi service) de pe site-ul nostru oficial
pentru a descărca pachetul de instalare.
Puteţi comunica cu utilizatorii de roboţi Ninebot din întreaga lume şi le puteţi împărtăşi acestora experienţele trăite alături de
robotul dvs. şi videoclipuri incitante vizitând club.ninebot.com de pe un PC sau de pe un smartphone.
Ninebot Inc. va publica frecvent materiale cu privire la cele mai recente versiuni ale kitului de dezvoltare şi interfeţei de
programare Communication Port, precum şi versiuni demonstrative dezvoltate de terţi. Dacă sunteţi un producător sau un
dezvoltator software, aceste materiale vă pot ajuta să modificaţi robotul Ninebot şi să îl transformaţi într-un robot
personalizat sau inteligent.
Citiţi cu atenţie informaţiile de pe www.ninebot.com pentru a afla mai multe despre cele mai noi accesorii exclusive pentru
robotul Ninebot, despre pachetul de actualizare a componentei firmware sau despre cele mai populare promoţii.
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Anexa I Specificaţii
Parametri

Unitate

Modelul C (Comfort)

Modelul E (Elite)

Modelul T (Turbo)

Aspect

Argintiu mat + alb porţelanat + albastru transparent

Materiale de bază

aliaj din magneziu + aliaj din aluminiu + răşină de tip LEXAN

Greutate brută

Kg

~22

Dimensiune vehicul

mm

390×590×1100～1400

Greutate fără bara de
operare

Kg

～21

Dimensiune cu bara
de operare
demontată

mm

~390×590×400

Înălţime când
produsul este
complet montat

Observaţii
Kit de culoare opţional

~23

～25

～22

～23.5

L xlxî

înălţimile de 1,3~1,7 m\1,5~1,9 m\1,8~2,1 m se aplică cu bara de operare de
diferite lungimi: 790 mm, 900 mm, 1.040 mm.

Dimensiunea
cadrului, ambalat

mm

~620×444×470

Dimensiunea barei
de operare, ambalată

mm

~1.140×140×95

Greutatea maximă pe
teren plat

Kg

Nu trebuie să depăşească 100 kg
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Nu trebuie să
depăşească 120 kg

Greutatea pentru
transport

Înălţimea de 1,5～1,9
m este standard, iar
celelalte două sunt
opţionale

Această valoare poate
fi influenţată de mat.
care compun calea de
rulare, de obiceiurile de
conducere şi de nivelul
acumulatorului.

Parametri

Unitate

Modelul C (Comfort)

Modelul E (Elite)

Modelul T (Turbo)

Observaţii

Putere maximă

Kw

~2

~2,7

~3,5

Puterea maximă poate
fi menţinută maximum
10 secunde

Viteză maximă

Km/h

~18

~20

~22

Viteza maximă la
utilizarea efectivă
depinde de nivelul de
încărcare al
acumulatorului

Autonomie tipică

Km

>20

>20

>30

Autonomia pentru un
utilizator de 75 kg care
se deplasează pe teren
plat cu o viteză de 15
km/h

Unghi normal de
urcare

Grade

~20

~20

~25

Pentru un utilizator de
75 kg şi la o încărcare
completă a
acumulatorului. Pentru
deplasarea pe asfalt

Cale de rulare

Drum din ciment, asfalt, drum de pământ plat, iarbă pe teren plat şi macadam; produsul nu este adecvat
pentru drumuri cu noroi, nisip şi denivelări
Se poate trece peste un relantisor în modul de echilibru şi poate urca/coborî scările sau trece peste o
bordură în modul de deplasare asistată

Modul de limitare a
vitezei

Limita de viteză prestabilită este de 5~7 km/h în modul de limitare a vitezei.
Limita de viteză poate fi setată şi salvată prin intermediul telecomenzii
wireless sau a aplicaţiei Ninedroid.

4 km/h ～ 12 km/h.

Tensiune/Capacitate
acumulator

Acumulator standard
55 V/450 Wh

Acumulatorul poate fi
încărcat de cel puţin
1.000 de ori

Acumulator standard
55 V/450 Wh

- 66 -

Acumulator de mare
capacitate
55 V/670 Wh

®

Manual de utilizare pentru robotul Ninebot PTR
Parametri
Dimensiune
pneu/jantă

Unitate

Modelul C (Comfort)
Modelul E (Elite)
Modelul T (Turbo)
Pneu personalizat de 85/50-12/jantă fabricată din fuziune de răşină şi oţel

Observaţii

Sistem de backup cu
2 mecanisme care
asigură redundanţa

Acumulator

Da

2 baterii într-un
acumulator

Gest. energiei

Da

Sistem
giroscopic

Da

Avertismente
critice

Da

Bobinare a
motorului

Nu

Nu

Da

Structură de bobinare
cu stator dublu

Controler
pentru motor

Nu

Nu

Da

Structură cu rezervă
redundantă

Telecomandă

1x

2x

2x

Durată de încărcare a
acumulatorului

1 încărcător standard,
130 w
4 ore pentru încărcare
completă

1 încărcător standard,
130 w
4 ore pentru încărcare
completă

1 încărcător standard,
300 w
3 ore pentru încărcare
completă

Mod de funcţionare

Mod standby, mod deplasare asistată, mod limitare viteză, mod echilibru,
mod de control prin telecomandă, mod de blocare

Conexiune wireless

Conexiune
prin
Bluetooth

Actualizare wireless a firmware-ului pentru telecomandă şi verificarea prin
telecomandă a stării de funcţionare (este necesară aplicaţia Ninedroid)

Control prin
telecomandă

Nu este acceptat

Telecomandă sau
aplicaţia Ninedroid,
prin Bluetooth.
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Telecomandă sau
aplicaţia Ninedroid,
prin Bluetooth.

110 V/220 V, opţional
sau autoadaptat

Parametri
Panou de bord

Unitate

Modelul C (Comfort)
Modelul E (Elite)
Modelul T (Turbo)
Lizibil în lumina soarelui; reglare automată a gradului de iluminare; informaţii
despre putere/kilometraj/viteză/durată de deplasare/temperatură
internă/firmware; se poate dezactiva modul de limitare a vitezei/modul de
control de la distanţă/modul de blocare; se pot afişa informaţiile despre
conexiunea prin Bluetooth; se pot afişa alarmele/stările de eroare şi codurile

Iluminare (generală)

Lumină stop pe spate, far faţă, indicator luminos pentru suportul de picioare
(pentru a indica puterea şi starea de echilibru)

Iluminare (specială)

nu există

Accesorii standard

nu există

Indicator luminos
pentru bara de
operare

Indicator luminos
pentru bara de
operare
2 indicatoare
luminoase pe apărători

1 suport pentru
accesorii
1 suport de parcare

2 suporturi pentru
accesorii
1 husă pentru bara de
operare
2 suporturi de parcare
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Anexa II Întrebări frecvente
Ne-am fi dorit să includem mai multe întrebări frecvente în această secţiune, însă cea mai bună variantă de a găsi răspunsuri la
întrebările dvs. este prin accesarea resurselor de pe internet. Informaţiile de pe internet sunt actualizate, includ resurse
multimedia şi sunt mult mai uşor de înţeles decât cele din manualele fizice.
Cea mai bună modalitate de a obţine răspunsuri la întrebările dvs. este accesarea site-ului web oficial Ninebot. Pe site-ul web
puteţi găsi cele mai recente întrebări frecvente, codurile de avertizare şi soluţiile corespunzătoare, noile versiuni ale aplicaţiei
Ninedroid şi multe sfaturi pentru întreţinere.
De asemenea, vă puteţi înregistra pe forumul nostru destinat utilizatorilor pentru a posta întrebările sau comentariile dvs.
Tehnicienii noştri de service online vă vor răspunde la întrebări sau vă vor contacta direct. De asemenea, puteţi citi şi postările
celorlalţi utilizatori.
Dacă aţi instalat aplicaţia Ninedroid pe smartphone, veţi putea accesa chiar mai uşor forumul destinat utilizatorilor.
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Contactaţi-ne
Ne puteţi contacta prin următoarele modalităţi în cazul în care aveţi probleme legate de utilizarea robotului Ninebot, dacă doriţi sfaturi
legate de întreţinere şi siguranţă sau dacă doriţi să raportaţi defecţiuni observate la produs în timpul utilizării.
Suntem aici pentru a vă ajuta.

Ninebot Inc.
Sediul social:

F1, A-1, Northern Territory of Zhongguancun Science Park, No.6, Xixiaokou, Haidian District, Beijing

Tel:

+86-010-84828002

Fax:

+86-010-84828002

Apel gratuit (doar pentru China):

400-607-0001

E-mail (pentru întrebări):

info@ninebot.com

E-mail (pentru service global):

service@ninebot.com

Skype (pentru service global):

Ninebotservice1 sau Ninebotservice2

Site web:

www.ninebot.com
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Ninebot Romania
Showroom si Service: Soseaua Bucuresti Nord nr.10, Global City Business Park, Cladirea O1, parter, Voluntari, Ilfov, Romania, 077190

Tel:

+40 722 371 000

E-mail:

office@ninebot.ro

Site web:

www.ninebot.ro
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