
 

 

 
 

SEGWAY miniPRO 
 
 

Uživatelský manuál 
 

!Produkt můžete používat pouze po prostudování tohoto manuálu! 
 
 
 

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tento produkt. Jedná se o vysoce inovativní elektrický pojízdný produkt. 

 

VAROVÁNÍ! 
 
Před používáním produktu se přesvědčte, že jste si řádně přečetli tento manuál a porozuměli instrukcím v něm obsaženým. 

Důkladně se seznamte se všemi funkcemi a se způsobem ovládání přístroje k jeho bezpečnému užití a údržbě. Uživatelský manuál 

se zmiňuje o všech pokynech a instrukcích, uživatel je povinen důkladně si je přečíst a řídit se jimi. Jízdou na tomto zařízení 

riskujete zranění či smrt. Naše společnost není zodpovědná za jakékoliv škody či případné újmy, jež mohou být výsledkem 

špatného zacházení s produktem, které je v rozporu s tímto manuálem. 

 

Při půjčení zařízení třetí osobě nenese prodejce ani dovozce odpovědnost za případnou újmu či škody vzniklé nedodržením 

doporučení uvedených v tomto manuálu. 

 

Pro další informace, nebo v případě doplňujících dotazů nás prosím kontaktujte. Při zjištění jakékoliv závady či podezření na 

závadu, je zákazník povinen tuto závadu okamžitě nahlásit prodejci, který se postará o případnou reklamaci. Je přísně 

zakázáno produkt po zjištění závady či při podezření na závadu dále používat a pokoušet se demontovat. 

 
Je zakázáno používat Segway miniPRO:  

• bez důkladného prostudování manuálu,
• po požití alkoholu či návykových a halucinogenních látek,
• bez použití ochranných pomůcek, pevné obuvi a pohodlného sportovního oblečení,
• na vozovkách a veřejných komunikacích, v blízkosti automobilů či jiného nebezpečí,
• v dopravních prostředcích,
• k prudkému zatáčení ve vysoké rychlosti, jezděte takovou rychlostí, která odpovídá Vašim dovednostem,
• hýbat se prudce či provádět jakoukoliv jinou činnost, která by mohla vést ke snížení pozornosti při řízení,


• v nepříznivém počasí, za deštivých dnů či dokonce ve sněhu. Uživatel je povinen zabránit jakémukoliv kontaktu 

s vlhkostí a kapalinou v jakémkoliv skupenství,
• k jízdě v temných, potemnělých prostorách,
• na mokrém, kluzkém, namrzlém, zabahněném, zasněženém, kamenitém či písečném povrchu,


• na hrubém, hrbolatém či jinak nerovném povrchu, zakázáno je rovněž užití zařízení na rampách či obrubnících, 

vyhněte se veškerým překážkám,
• v blízkosti hořlavin, ohně či látek, které mohou dát lehce za vznik otevřenému ohni,
• pokud Vaše váha neodpovídá intervalu stanovenému v tomto manuálu,
• pro převoz více než jedné osoby,
• pro převoz zvířat a různých zařízení.

 

 
V případě, že nesouhlasíte s instrukcemi uvedenými v tomto manuálu, produkt nepoužívejte. 
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1 Kapitola I: Základní informace 
 

 

1.1 Popis produktu 
 

Zařízení Segway miniPRO je výkonné elekrické balanční zařízení, se kterým se můžete pohybovat dopředu, dozadu, doprava 
a doleva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ovládací panel: 

 

Tlačítko Zap / Vyp: Zařízení se automaticky vypne v případě nečinnosti po 

dobu delší než 10 min, nebo pokud zůstane položené (v horizontální 

poloze) po dobu delší než 30 vteřin. 
  

Uzamknutí: Režim uzamčení lze ovládat prostřednictvím aplikace Ninebot. 

Pokud je zařízení uzamčené samo svého majitele upozorní (vibrace, 

zvukový alarm, rozblikání světelných diod), pokud s ním někdo manipuluje. 

Připojení Bluetooth: Je-li zapnuta funkce Bluetooth, ale není připojena k 

chytrému telefonu, tato dioda bude blikat. Když je aplikace Ninebot 

připojena, tato ikona bude svítit trvale 
 

Omezení rychlosti: Režim omezení rychlosti lze ovládat prostřednictvím 

aplikace Ninebot. Pokud tato dioda svítí, miniPRO je omezeno na 7 km/h. 

Tento limit rychlosti lze nastavit v aplikaci. 
 

Ukazatel nabití baterie: Indikuje aktuální nabití baterie. Když je baterie 

téměř vybitá, dioda se rozbliká a ozve se zvukový signál “pípnutí, což znamená, že je třeba zařízení nabít. Pokud zbývá méně 

než 30 %, zařízení bude postupně snižovat maximální rychlost. Pomocí aplikace Ninebot můžete sledovat zbývající stupně 

nabití. 



1.2 Příslušenství 
 

Segway miniPRO je dodáván s napájecím adaptérem a uživatelským manuálem. Součástí balení je redukce ventilku. 
 
 

 

1.3 Instalace Segway miniPRO 
 

1) Odemkněte bezpečnostní pojistku na tyči řízení.  
2) Upevněte tyč řízení do západky  
3) Zavřete bezpečnostní pojistku  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.4 Nabíjení 
 

VAROVÁNÍ! 
 
Při nabíjení a skladování baterie dbejte pokynů v tomto manuálu, aby se předešlo jejímu poškození apod. 
 
Udržujte dobíjecí porty čisté a suché. Pokud je dobíjecí port mokrý či vlhký, nedobíjejte ani nezapojujte nabíječku do elektrické 

sítě. 
 
 

Zařízení je nezbytně nutné dobíjet pouze v přítomnosti fyzické osoby, a to po celou dobu dobíjení. Je zakázáno produkt nabíjet 

bez permanentního dohledu. Zařízení nabíjejte vždy, pouze pokud je vypnuté. 
 
 

Pro nabíjení používejte pouze nabíječku a kabel, které jsou součástí balení! Nepoužívejte cizí adaptéry a nevsouvejte cizí 

předměty do napájecího konektoru. Riziko jiskření! Nikdy nevkládejte ani nepřekrývejte konektor kovovými předměty. 
 

 

1.4.1 Postup nabíjení 
 

1) Otevřete krytku konektoru nabíjení 

2) Vsuňte adaptér do konektu nabíjení 


 světelná dioda adaptéru se rozsvítí červeně  
3) Když je zařízení nabito 


 světelná dioda adaptéru se rozsvítí zeleně 

4) Vysuňte adaptér ze zařízení a zavřete krytku konektoru nabíjení 
 
 

 

2 Kapitola II: Naučte se ovládat Segway miniPRO 
 

 

2.1 Příprava na první jízdu 
 

Před začátkem užívání Segway miniPRO si důkladně přečtěte tento manuál a ujistěte se, že jste informacím v něm řádně 

porozuměli. Pokud nesouhlasíte s instrukcemi a poučeními uvedenými v tomto manuálu, zařízení nepoužívejte. 



K jízdě na je nezbytně nutné užití ochranných pomůcek, pohodlného sportovního oblečení a pevných bot s plochou podrážkou, 
jež chrání stabilitu kotníku. Mezi ochranné prostředky řadíme helmu, bederní pás a chrániče rukou a nohou. 
 
 

Před jízdou zkontrolujte kola, dobití baterie a celkový stav zařízení. Pokud zjistíte jakýkoliv problém, okamžitě se obraťte na 

Vašeho prodejce. Nevyměňujte ani neprovádějte jakékoliv úpravy součástek zařízení, které mohou ovlivnit ovladatelnost a 

užívání zařízení či dokonce zapříčinit jeho zničení. Jakýmkoliv zásahem do zařízení ztrácíte záruku. 

 

2.2 Výukový modul New Rider 
 

Užitečným pomocníkem pro výuku jízdy na miniPRO je výukový modul New Rider, který je součástí speciálně vyvinuté aplikace 

Ninebot. Tato aplikace je dostupná na operačních systémech Android I iOS a naleznete v ní důležité instrukce nutné k jízdě. 
 
 

Během probíjající výuky New Rider bude aplikací omezena maximální rychlost na 7 km/h. Po dokončení výuky bude možné toto 

omezení změnit na požadovanou rychlost. 

 

Aplikaci pro iOS naleznete na AppStore. Verze pro Android je k dispozici na Google Play. 

 

Postup instalace: 
 

1. Nainstalujte aplikaci do svého mobilního telefonu a registrujte se.  
2. Zapněte svůj Segway miniPRO, aby bylo možné jej na telefonu vyhledat.  
3. Na mobilním telefonu zapněte Bluetooth a dejte “vyhledat dostupná zařízení”. Světelná dioda Bluetooth se rozbliká. 

 
4. Z nabízených zařízení vyberte svůj Segway miniPRO. V momentě úspěšného propojení zařízení miniPRO vydá zvukový 

signál “pípnutí” a světelná dioda Bluetooth zůstane rozsvícena. 

 

2.3 Postup ovládání Segway miniPRO 
 

VAROVÁNÍ! 
 
Dokud se Segway miniPRO nenaučíte plně ovládat, je nezbytné se přidržovat pevných bodů či požádat blízkou osobu o oporu, 
abyste předešli případnému pádu. 

 

1) Zapněte Segway miniPRO kulatým tlačítkem vypínání a zapínání. 
 

2) Příprava k jízdě. Nejprve šlápněte jednou nohou na pedál, aby se aktivoval balanční systém, teprve poté se postavte na 

miniPRO oběma nohama. Přidržujte se při tom svého asistenta či jiných opěrných bodů. 
 

3) Držte pevný postoj. Přenesením váhy na špičky pojedete dopředu, přenesením váhy na paty, budete couvat. Zatáčení 

řídíte koleny. Plynulým zatlačením koleny na řídící tyč zatočíte do požadovaného směru. Dělejte tak pomalu a plynule, 

bez prudkých pohybů. 
 

4) Opatrně si vyzkoušejte jednotlivé úkony jako je jízda vpřed a vzad, otáčení atd. Nezapomeňte na správné držení těla, 

udržujte klidný postoj bez jakýchkoliv prudkých pohybů.  
5) Pokud se rozhodnete ukončit jízdu, zastavte pohyb tak, aby Segway miniPRO stál na místě. 

 
6) Nejdřív sestupte jednou nohou na zem, vždy směrem dozadu. Hned vzápětí sestupte i druhou nohou směrem dozadu. 

Všechny pohyby dělejte pomalu, plynule.  
7) Nakonec vypněte zařízení stiskem kulatého tlačítka vypínání a zapínání. 

 

2.4 Dálkové ovládání 
 

Aplikace Ninepro v sobě skývá speciální modul, díky kterému bude moci uživatel svůj Segway miniPRO ovládat na dálku. 

 

Postup připojení k dálkovému ovladači: 
 

1) Otevřete aplikaci Ninebot a připojte se ke svému Segway miniPRO  
2) V aplikaci klikněte na tlačítko “REMOTE CONTROL”  
3) V aplikaci se Vám zobrazí kulatý ovladač, kterým můžete na dálku řídit pohyb Vašeho Segway miniPRO 



3 Kapitola III: Údržba 
 

VAROVÁNÍ! 
 
Dbejte na to, aby během údržby bylo zařízení vypnuto a nebylo zapojeno do el. sítě. Je přísně zakázáno provádět jakoukoliv 

údržbu, když je zařízení zapnuto či zapojeno do el. sítě. 

 

Chraňte vnitřek zařízení před vniknutím jakékoliv tekutiny, která by mohla poškodit, až znemožnit chod přístroje. 

 

Jakýmkoliv zásahem do konstrukce zařízení (pokusem o domácí opravu či výměnu jednotlivých součástí) ztrácí uživatel záruku. 
 
 

 

3.1 Skladování 
 

Před uskladněním či uschováním plně dobijte baterii, aby se předešlo úplnému vybití baterie po dobu 

nepoužívaní/uskladnění/uschování. Maximální doba uskladnění bez opětovného nabití je 2 měsíce. 
 
 

Pokud je teplota skladovacího či úschovného prostoru nižší než 10°C, nenabíjejte baterii. Přeneste zařízení do teplejšího 

prostředí a až poté dobijte. 
 
 

Dbejte na to, aby bylo zařízení uloženo v teplém, suchém prostředí. Neskladujte zařízení v prostorách a místech, kde hrozí jeho 

přehřátí (přímé slunce, automobil...). 
 
 

 

3.2 Čištění 
 

Zařízení čistěte vodou navlhčeným hadříkem. 

 

VAROVÁNÍ! 
 
Je zakázáno k čištění používat jakékoliv chemické čističe, alkohol či aceton. 

 

Dbejte na to, aby do zařízení během údržby nevnikla žádná tekutina. 
 
 

 

4 Kapitola V: Pravidla reklamace a záruky 
 

Závada, kterou oznámí kupující, nesmí být zapříčiněna užíváním zařízení Segway miniPRO v rozporu s doporučeními uvedenými v 

tomto manuálu. Pokud kupující oznámí závadu, která vznikla nesprávným užíváním zařízení (tedy je v rozporu se správným 

užíváním dle manuálu), záruka se na ni nevztahuje a reklamace nebude uznána jako záruční oprava. V případě opravy takto 

vzniklé závady je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto 

oznámené kupujícím. Kalkulaci nákladů provede prodávající, dle platného ceníku servisních zásahů. 

 

Pokud bude prováděnými opravami prodávajícím zjištěno, že reklamovaný výrobek nevykazuje žádné známky závady, reklamace 

nebude uznána. V tomto případě si prodávající vyhrazuje právo vyžadovat po kupujícím úhradu nákladů, které vznikly v 

souvislosti s neoprávněnou reklamací. 

 

V případě, že kupující reklamuje produkt, který vykazuje známky závad, které vznikly v souvislosti se správným užíváním zařízení 

Segway miniPRO, vztahuje se na reklamaci záruka dle platných záručních podmínek prodávajícího. Prodávající tedy provede servis 

produktu a náklady touto službou vzniklé kupující nehradí. 



4.1 Záruční doba 
 

Délka záruky je 24 měsíců ode dne nákupu, a to v případě, že kupující dodrží pravidla stanovená v tomto uživatelském 

manuálu. 
 
 

 

4.2 Výjimky ze záruky 
 

Záruka se nevztahuje na: 
 

─ Poruchy, které vznikly v důsledku kontaktu Segway miniPRO s vlhkostí a vodou v jakémkoliv skupenství 
 

─ Poruchy, které vznikly v důsledku jízdy po kamenitém, zabahněném a jinak znečištěném terénu 
 

─ Poruchy, které vznikly v důsledku nesprávného používání výrobku 
 

─ Poruchy, které vznikly v důsledku ztráty kapacity baterie vlivem běžného užívání 
 

─ Poruchy, které vznikly v důsledku nadměrného přetěžování výrobku 
 

─ Poškození, která vznikla v důsledku nesprávného skladování výrobku 
 

─ Poškození, která vznikla v důsledku neoprávněných zásahů, oprav, úprav a demontáží zařízení 
 

─ Poškození pneumatik v důsledku jízdy v náročném terénu a kontaktu s ostrými předměty 
 

─ Jiné poruchy vzniklé v důsledku neoprávněného zacházení v rozporu s pravidly a instrukcemi specifikovanými 
 

v tomto manuálu 
 
 

 

5 Kapitola IV: Specifikace Segway miniPRO 
 

 

 Název  Bližší specifikace  Parametry 

Rozměry    262 x 546 mm 
     

Váha  Váha zařízení  12,8 kg 
      

   Minimální váha jezdce  40 kg 
     

Požadavky na jezdce  Maximální váha jezdce  100 kg 
      

   Minimální výška jezdce  120 cm 
      

   Maximální rychlost  16 km/h 
      

   Maximální dojezd  25 km 
    

Technické parametry  Maximální úhel stoupání 15° 
      

   Minimální provozní teplota  -10°C 
      

   Maximální provozní teplota  40°C 
      

   Doba nabíjení  4 hodiny 

Baterie a nabíjení 
    

 Napětí nabíječky  100-240 V| 50/60 Hz 
      

   Kapacita baterie  310 Wh 
     

Motor  Výkon motoru  2 x 400 W 
 

 

 


