
מדריך למשתמש

 Ninebot ES Series
  להנות מנסיעה ללא מאמץ

 ES2 
קורקינט חשמלי ניינבוט



קורקינט ניינבוט

שינויים  לעשות  הזכות  את  לעצמו  שומר  היצרן 
במוצר לעדכן  ולשנות מדריך זה בכל עת.
 www.segway.com  בקרו באתר שלנו

להוריד  מנת  על  שלנו  האפליקציה  את  חפשו  או 
את העדכונים האחרונים. 

את  להפעיל  האפליקציה,  את  להתקין  עליכם 
העידכונים  את  את   ולהשיג  החשמלי  הקורקינט 

האחרונים ואת הוראות הבטיחות.

 .ES תודה שבחרתם את קורקינט ניינבוט מסדרת
עם  אופנתי  תחבורה  כלי  הוא  שלכם  הקורקינט 
להתחבר  לכם  שתאפשר  מובייל  אפליקציית 
והתחברו  מהנסיעה  תהנו  אחרים.  לרוכבים 

לרוכבים אחרים ברחבי העולם. 

אזהרה
יש  פתע,  עצירת  לבצע  עליכם  שבו  חרום  במצב 
יחדיו כדי  ובלם הרגל  להשתמש בבלם החשמלי 
להשיג את מקסימום יכולת העצירה ולא להסתכן 

בנפילות או התנגשויות.
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The manufacturer reserves the right to make 
changes to the product, release firmware 
updates, and update this manual at any time. 
Visit www.segway.com or check the App to 
download the lates t user materials. 
You must install the App, activate your 
KickScooter, and obtain the latest updates and 
safety instructions.

Thanks for choosing the Ninebot KickScooter 
ES series!
Thanks for choosing the Ninebot KickScooter 
(hereinafter referred to as KickScooter)!
The KickScooter is a fashionable transportation 
device with mobile app, allowing you to 
connect with other riders. Enjoy your ride and 
connect with riders world wide!

A WARNING!
Always use both electric brake and foot brake 
for emergency stopping. Otherwise you risk 
fails and/or collisions from not achieving the 
max. braking capability.
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When unboxing your KickScooter, please verify that the above items are 
included in the package. If you are missing any components, please 
contact your dealer/distributor or nearest service center (see contacts in 
the user manual). After verifying that all components ai present and in 
good condition,you can assemble your new KickScooter.
Please retain the box and packaging materials in case you need to ship 
your KickScooter in the future.
Remember to power off your KickScooter and unplug the charge cable 
before assembling, mounting accessories, or cleaning the mainframe,

תכולה

ידיות שלדה

סוללה נוספת נמכרת בניפרד

חלוקת אמפרים
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Dashboard & Power Button
Speedometer: Indicates the current speed. Also displays error codes when faults are detected.
Power level: Indicates the remaining battery level with 5 bars. 
Each bar equates to approximately 20% power level.
Power mode (double click the power button to switch the mode):
-Red "S" icon: Sport mode (maximum power/speed and reduced range).
-White "S" icon: Standard mode (moderate power/speed and range).
—No “S" icon: Speed limit mode (minimum power/speed and increased range).
Bluetooth: A blinking Bluetooth icon indicates that the vehicle is ready to connect. A solid 
Bluetooth icon indicates that the vehicle is connected to a mobile device,
Power button: Short press to power on. Long press to power off. When powered on, 
single click to turn on/off the headlight. Double-click to change power mode. 

תרשים

פנס

ידיות גז אלקטרוניות

מכוון שעונים

מוט כידון

מיקום הסוללה

מיקום סוללה נוספת

מנוע

מד מהירות

תפסן קיפול

שקע טעינה

בורר כח
מד כח

כפתור הפעלה

ידית קיפול

בלם רגל/מגן אחורי

רגלית
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הרכבת הקורקינט

יש להרים מהקיפול את מוט הכידון ולדחוף 
עד אשר ישמע "קליק". 

יש לקפל את הרגלית.

.1
יש לחבר את החוטים שבתוך הכידון. 

לאחר מכן לחבר את הכידון למוט הכידון
ולוודא שהכיוון נכון.

.2

פנס קידמי

לחבר ברגים.
2 לכל צד כולל גומיות.

.3 וודאו כי הקורקינט נדלק ונסגר. .4
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חיבור סוללה נוספת (קניה בנפרד)

עקבו אחר שלבי ההרכבה

1. הסירו ברגים כפי 
    שמופיעים בשרטוט.

3. הרכיבו את הסוללה על מסלול 
    בסיס הסוללה וסיגרו ברגים

4. לוודא שהקורקינט נטען ונכבה.

2. חברו את בסיס מתקן הסוללה 
    בעזרת 3 ברגים
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ישנן מספר סכנות כאשר לומדים לרכב על הקורקינט. עליכם לקרא תחילה את  הוראות 
הבטיחות דרך האפליקציה לפני הרכיבה הראשונה שלכם.

עד אשר הקורקינט מופעל הוא שומר על מהירות מאד נמוכה, ולא יכול ליסוע במלוא 
 ,Bluetooth העוצמה. התקינו את האפליקציה דרך המובייל, חברו לקורקינט החשמלי דרך

והיצמדו להוראות של האפליקציה. עכשיו תוכלו להנות מכל היכולות של הקורקינט.

1.סירקו והתקינו את האפלקציה

2. הדליקו את הקורקינט. נורת הבלוטוט מהבהבת.
זה מראה כי היא מחכה 

לחיבור.

עיקבו אחר הוראות האפליקציה להפעלת הקורקינט ולימדו איך לרכב בביטחה. 
מעכשיו תוכלו להשתמש בקורקינט. 

3. ליחצו לחיבור הקורקינט.
הקורקינט יצפצף כאשר הוא יתחבר. 
והבהוב הבלוטוט יפסיק וידלוק קבוע.

רכיבה ראשונה
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הטענה

שקע טעינה
שקע טעינה

פיתחו את 
כיסוי שקע 

הטעינה

אסור לחבר שקע טעינה רטוב או להשתמש בקרבת מים.
טעינה מתקבלת כאשר נורת המטען הופכת מאדום לירוק.

סיגרו לאחר 
שימוש

הכניסו שקע 
הטעינה

למד לרכב

ליבשו הגנה מתאימה, קסדה וציוד מיגון. 1. הדליקו את הקורקינט ובידקו את רמת הטעינה.
הטעינו במידה והסוללה חלשה.
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במשטח  הקורקינט  על  לעמוד  יש   .2
הרגליים עם רגל אחת ולדחוף עם הרגל 

השניה ולהתחיל רכיבה. 

4. האטו בשיחרור מצערת הגז.
ידית הבלם מצד שמאל  עצירה בעזרת 

בשילוב דריכה על מגן הגלגל האחורי.

אזהרה: כאשר עוצרים מהר אתם מסתכנים בפציעה, איבוד שיווי משקל ונפילות.
השארו במהירות נסיעה מתונה והיזהרו מסכנות הדרך.

3. יש להרים את הרגל השניה למשטח הרגליים על 
מנת לשים רגליים ביציבות.

מהירות  להאצת  ימין  בצד  הגז  מצערת  על  לחץ 
כאשר מיוצבים. לבטיחותכם המנוע לא יחל לפעול 

מתחת למהירות של 3 קמ"ש.
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אזהרות

אי הקפדה על אזהרות אלה יכולה להוביל לפציעות חמורות.

לא לרכב בגשם אין לרכב על מכשולים במהירות רבה.

הזהרו ברכיבה בירידות.
יש להשתמש בשני הבלמים ביחד, ברכיבה במהירות.

הזהרו על ראשיכם ממכשולים נמוכים.
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אזהרות-המשך

אין ללחוץ על מצערת הגז בהובלת הקורקינט 
בהליכה.

אין להרכיב משקלים כבדים על הכידון. אין לרכב עם רגל אחת על הקורקינט.

הימנעו מרכיבה על מכשולים וחיכוך הצמיגים
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אזהרות-המשך

אין להכניס לשלוליות או לנוזלים אחרים מעל 
עומק של 2 ס"מ.

הקורקינט נועד לרוכב אחד בלבד.
אין להרכיב ילדים.

אין לסובב את הכידון בפתאומיות בזמן 
רכיבה/רכיבה מהירה.

אין לרכב בדרכים ראשיות או בכבישים 
מהירים.
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קיפול ונשיאה

אין ללחוץ על ידית הקיפול בזמן 
הרכיבה.

אין להרים ידיים/יד אחת בזמן הרכיבה. אין לרכב במעלה/מורד  המדרגות או 
לקפוץ מעל מכשולים.

אין לגעת במנוע במיוחד לאחר רכיבה 
מסיבת התחממותו.
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קיפול ונשיאה

קיפול

נשיאה

לחץ על ידית הקיפול והפעל כוח סביר לקיפול מוט הכידון כלפי מטה.

כאשר הקורקינט מקופל, הרימו אותו ממוט הכידון.
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הרימון 2, מושב רשפון     טל. 09-9508158
www.shikko.co.il שלנו:  לאתר  היכנסו 

ז'בוטיסקי 139 ר"ג
077-5113512

אבן גבירול 43 ת"א
077-5113511

סוקולוב 87 הרצליה
077-5113514

קורקינט חשמלי ניינבוט


