
 

MANUAL DE UTILIZARE

AVERTIZARE! UTILIZAREA INCORECTĂ ȘI/SAU

NECONSULTAREA ACESTUI MANUAL DE UTILIZARE POATE DUCE

LA VĂTĂMĂRI CORPORALE GRAVE SAU CHIAR MOARTE!

Ninebot Mini 
Scooter



Felicitări pentru achiziționarea noului dumneavoastră 
Ninebot Mi Scooter (denumit )în continuare și Mini !

,Mini - este un dispozitiv portabil electronic inteligent
precum și o modalitate activă de divertisment modernă.

 

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACEST MANUAL DE

UTILIZARE ÎNAINTE DE FOLOSIREA PRODUSULUI

! AVERTIZARE !

 

Înainte de a prima folosire a produsului, vă rugăm să vă 
asigurați că ați citit cu atenție acest manual de utilizare.

Este recomandat să vă începeți experiența alături de un 
prieten. Având pe cineva lângă dumneavoastră vă va ajuta să 
vă simțiți mai încrezător, astfel acomodându-vă mai repede 
cu produsul. Întotdeauna purtați echipament de protecție 
corespunzător atunci când vă plimbați cu un scooter. 

Distracție plăcută!

FOARTE IMPORTANT:

z Utilizarea incorectă a produsului poate avea ca urmări 
distrugerea lucrurilor din jurul dumneavoastră, 
vătămări corporale atât a propriei persoane cât și a 
celor din jurul dumneavoastră și/sau moartea.

z Informațiile prezentate în acest manual de utilizare vă 
ajută să înțelegeți mai bine produsul. Veți învăța cum 
să îl utilizați eficient, prelungindu-i astfel viața.
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Prezentare generală                                                            
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Partea din față Partea din Spate

Notă: Urcarea / coborârea de pe Ninebot,

se face numai pe partea din spate!

Revedeți cu atenție și verificați toate componentele hardware din cutie, 
deoarece acestea trebuie să fie în stare perfectă. Dacă observați că unele 
componente lipsesc sau sunt deteriorate, contactați magazinul de unde ați 
făcut achiziția produsului.

Sistem de direcție

Alimentator

Șurub

Grilă de 
protecție

Cutie 

Cheie

Gură de 
ventilatie

Corp principal produs



Descrierea produsului                                                           

Porniți/opriți alimentarea generală Ninebot. După ce porniți, dacă dispozitivul
nu este utilizat timp de 10 minute, se oprește automat.

Utilizați aplicația Ninebot  pentru a bloca dispozitivul.
După ce dispozitivul a fost blocat, Ninebot va începe să vibreze și se va 
activa alarma sonoră, dacă altcineva va încerca sa folosească dispozitivul. 
Avertizarea se va primi și pe telefonul mobil dacă este realizată conexiunea
Bluetooth.

Lumina intermitentă Bluetooth indică semnalul pornit și conexiunea cu
telefonul mobil. Lumina constantă indică o conexiune reușită la telefon.

Indicatorul luminos limitator de viteză indică faptul că există o limitare a vitezei.
Atunci când se depășește limita de viteză, utilizatorul va fi avertizat prin
înălțarea suportului pentru picioare. 
Va fi foarte dificilă accelerarea. Implicit Ninebot are o limită de viteză de 7km/h,
dar puteți elimina / configura limita de viteză în aplicația indicată. 

Ori de câte ori nivelul de încărcare atinge 20%, indicatorul de baterie al 
dispozitivului clipește, indicând faptul că aceasta trebuie reîncărcată. 
Conectați-vă la aplicația Ninebot pentru a afla nivelul exact de încărcare 
și distanța estimată pe care o poate parcurge.
Când nivelul bateriei este sub 30%, Ninebot limitează viteza la 7 km/h, și
puteți auzi o alarmă sonoră atunci când nivelul bateriei este mai mic de 10%.

Indicator
baterie

Limitator
de viteză

Bluetooth

Blocare

Buton
de pornire

Buton 
de pornire

Blocare

Bluetooth

Limitator
de viteză

Indicator 
baterie

PANOU INFORMATIV
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Asamblarea dispozitivului

Alimentarea dispozitivului

                                                          

                                                          

1. Montați suportul de direcție în slotul corespunzător aflat în partea din spate.
2. Montați șuruburile în locul indicat din imagine.
3. Acoperiți suruburile cu ajutorul capacului protector. 

După instalarea tuturor componentelor, verificați toate mecanismele de închidere și deschidere.
Pentru siguranța dvs., după pornirea lui Ninebot Mi Scooter, veți auzi un bip continuu,
viteza și nivelul de sensibilitate fiind foarte scăzute. 
Trebuie să instalați aplicația Ninebot pentru configurare.

Deschideți capacul de protecție

Deschideți capacul de cauciuc

Introduceți cablul în orificiu

Port pentru încărcare
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Instrucțiuni de utilizare a aplicației.                                                          

Descărcați aplicația Ninbot App pe telefonul dvs. (Android și iOS), verificați recomandările,
privind călătoria în condiții de siguranță cu Ninebot și după o anumită pregătire 
(dacă sunteți începător), puteți începe să utilizați vehiculul. Pentru a descărca rapid aplicația, 
vizitați App Store sau Play Store și obțineți aplicația Ninbot sau scanați codului QR.

Descărcați aplicația Ninbot. Porniți Ninebot, iar indicatorul
Bluetooth se va activa.

Faceți clic pe "Căutare dispozitive noi" și conectați-vă la Mini. 
După o împerechere reușită, veți auzi o alarmă sonoră emisă 
de Mini, indicatorul Bluetooth fiind în permanență activat.

După conectarea cu succes a dispozitivelor,
urmați cu atenție instrucțiunile din aplicație.

ninebot
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Instrucțiuni de utilizare (Măsuri de protecție)

În timp ce folosiți Ninebot, puteți să cădeți și să vă răniți, deci purtați echipamentul de protecție, 
așa cum se prezintă in imaginile de mai jos.
După activarea aplicației Mini, vi se va cere să învățați, urmând exercițiile pas cu pas.
Pentru siguranța dvs., după finalizarea antrenamentului, Mini poate introduce independent 
limita de viteză până la 7 km/h și va schimba destul de lent direcția.
După finalizarea cursului, Mini poate crește limita de viteză la 10 km/h, iar după ce ajungeți
la o distanță parcursa de 1 km, va elimina automat limita de viteză.

1. Dacă utilizați produsul pentru prima dată, faceți acest lucru într-un spațiu deschis și folosiți
ajutorul unei persoane pentru a merge/coborî de pe Ninebot.
Notă: Urcarea/Coborârea de pe Ninebot se poate face numai prin partea din spate a acestuia.

2. Puneți un picior pe suport și evitați contactul accidental cu tampoanele sistemului de direcție, 
deoarece acest lucru poate duce, la o întoarcere neașteptată a Ninebot-ului.
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Principii de funcționare

3. Luați o poziție stabilă, deplasați încet centrul de greutate pe suportul pentru picioare.

4. Puneți celălalt picior pe suport.

5. Pentru a controla produsul, mișcați încet centrul
de greutate al corpului înainte și înapoi.

6. Pentru a vă întoarce la dreapta / stânga, 
aveți nevoie de o mică atingere pe talpa 
suportului de direcție.
Evitați coliziunea sau lovirea roților cu alte 
obstacole.

Relaxați-vă corpul, ridicați-vă drept și priviți înainte,
Evitați mișcările bruște.
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Evitați coliziunea sau lovirea roților
cu diferitele obstacole, în caz contrar
aceasta poate provoca daune roților
și pierderea controlului dispozitivului.

Dacă pe carosabil există gropi sau alte obstacole, nu se recomandă traversarea accelerată
sau prea lentă, altfel ar putea duce la alunecarea sau blocarea roților.

Dacă folosiți dispozitivul pe un drum cu
denivelări, vă recomandăm să reduceți
viteza (3-10 km/h).
Îndoiți ușor genunchii pentru a vă ajuta
să vă redresați / adaptați mai bine
la condițiile de drum.

În momentul în care intrați într-o
cameră, apreciați corect înălțimea
cadrului ușii, pentru a evita lovirea
capului de tocul acesteia.

Nu utilizați un Ninebot pentru a merge pe rampă, poate exista riscul răsturnării, 
în cazul nivelului scăzut al acumulatorului.

Nu se recomandă
accelerarea și oprirea 
bruscă.

! ! !

! !!

Măsuri foarte importante de precauție.



Măsuri foarte importante de precauție.
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Este interzisă utilizarea produsului
pe șosea sau în spații aglomerate.

În cazul în care depășiți
limita de viteză setată sau
nivelul bateriei este prea
scăzut, veți fi avertizat de
către produs iar accelerația
va fi oprită automat.

Este interzisă utilizarea
produsului în apă.

Este interzisă utilizarea
produsului de mai multe
persoane simultan.

Este interzisă utilizarea
produsului pe scări.

Nu accelerați / frânați brusc.



Măsuri foarte importante de transport.
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În cazul în care aveți nevoie să depășiți un obstacol periculos, coborâți de pe Ninebot și
ridicați-l de mâner. În acest moment, produsul se va opri automat și se va reactiva automat
atunci când îl reașezați pe podea.
Nu ridicați produsul de apărători sau roți. În acest caz, există posibilitatea ca roțilă să înceapă
să se rotească și astfel să vă răniți.

În cazul in care aparatul este pornit, dar este nefolosit, acesta va intra automat in modul
„Economisire baterie”. În acest mod, aveți posibilitatea de a împinge produsul pentru a-l
muta în alt loc. Sub nicio formă nu îl împingeți pe scări.



Recomandări de siguranța.

11

1. Purtați întotdeauna echipament de protecție atunci când utilizați produsul.

2. Purtați haine comode și încălțăminte cu talpa plată și fără decupaj la degete atunci 

când utilizați produsul.

3. Citiți cu atenție acest manual de utilizare pentru a înțelege principiile de funcționare 

ale aparatului și ca să beneficiați de sfaturile oferite în cadrul acestuia.

4. Înainde de a vă urca pe produs, asigurați-vă că este plasat pe o suprafață plană, 

neînclinată, și pornit.

5. Nu încercați să deschideți sau să modificați aparatul. Acest lucru va duce la anularea 

garanției și poate avea ca rezultat vătămarea corporală/moartea utilizatorului din cauza 

funcționării incorecte.

6. Nu folosiți niciodată produsul cu scopul de vă pune în pericol pe dumneavoastră 

sau pe cei din jur.

7. Nu utilizați niciodată produsul atunci când sunteți sub influența băuturilor alcoolice 

sau a medicamentelor.

NERESPECTAREA URMĂTOARELOR MĂSURI DE
PRECAUȚIE POT ȘI VOR DUCE LA DETERIORAREA

APARATULUI, ANULAREA GARANȚIEI, DISTRUGEREA
OBIECTELOR DIN JUR, VĂTĂMARE

CORPORALĂ ȘI/SAU MOARTE

! AVERTIZARE !

 



8. Nu utilizați niciodată produsul atunci când sunteți agitat sau obosit.

9. Întotdeauna evitați să vă puneți în situații periculoase atunci când vă deplasați 

folosind produsul.

10. Nu utilizați niciodată produsul pentru a realiza sărituri sau alte acrobații.

11. Nu virați brusc, în mod special atunci când vă deplasați cu viteză mare.

12. Nu vă rotiți pe loc pentru o perioadă lungă de timp deoarece puteți ameți, astfel 

crescând șansele de a vă răni.

13. Nu forțați produsul. Acesta se poate defecta și vă puteți răni.

14. Nu vă deplasați în apropierea apei, noroiului, nisipului, pietrelor, griblurii sau orice 

alt tip de teren accidentat.

15. Produsul poate fi utilizat pe suprafețe netede, asfaltate. Dacă întâlniți în calea 

dumneavoastră teren accidentat, vă rugăm să coborâți de pe aparat, să îl ridicați de la sol 

și să depășiți cu acesta în mână obstacolele sau porțiunea de drum denivelată.

16. Nu utilizați produsul în timp ce plouă/ninge sau atunci când este foarte cald afară.

17. Nu utilizați produsul în apropierea bazinelor de înot.

18. Atunci când treceți peste denivelări ușoare, flexați puțin genunchii pentru a absorbi 

șocurile și vibrațiile, astfel menținându-vă echilibrul. Dacă nu sunteți sigur că puteți trece 

peste terenul ușor denivelat, vă rugăm să coborâți de pe aparat și să depășiți obstacolul 

cu produsul în mână.

19. Nu încercați să treceți peste obstacole mai înalte de 1 cm atunci când vă deplasați 

folosind produsul.

20. Acordați atenție maximă împrejurimilor atunci când utilizați produsul.

21. Nu utilizați produsul în spații aglomerate.

22. Acordați întotdeauna atenție maximă atunci când utilizați produsul în spații închise.

23. Acordați întotdeauna atenție maximă oamenilor din jur atunci când utilizați 

produsul.

24. Atunci când utilizați produsul, nu utilizați telefonul mobil sau orice alt aparat care 

vă distrage atenția.

25. Nu vă deplasați folosind produsul în locurile nepermise.

26. Nu vă deplasați folosind produsul în apropierea automobilelor sau pe șosea.

27. Nu urcați sau coborâți pante abrupte cu produsul.

Recomandări de siguranța.
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28. Produsul este conceput pentru uz individual. NU încercați utilizarea acestuia 

urcând pe el mai multe persoane simultan.

29. Nu cărați bagaje în timp ce folosiți produsul.

30. Persoanelor cu probleme de echilibru nu le este permis să utilizeze produsul.

31. Femeilor însărcinate nu le este permis să utilizeze produsul.

32. Copiii și persoanele în vârstă nu ar trebui să utilizeze produsul.

33. Atunci când circulați cu viteză ridicată, luați în calcul o distanță de frânare mai 

mare.

34. Atunci când coborâți de pe produs nu pășiți niciodată în fața aparatului.

35. Nu încercați să săriți pe sau de pe produs.

36. Nu faceți cascadorii cu produsul.

37. Nu utilizați produsul pe întuneric sau în locații slab luminate.

38. Nu circulați cu produsul peste gropi, crăpături în calea de rulaj sau pe pavaj 

denivelat.

39. Nu circulați cu produsul pe teren accidentat.

40. Țineți cont că atunci când utilizați produsul aveți o înălțime mai mare. Aveți grijă 

atunci când intrați pe o ușă.

41. Nu depășiți limitele de greutate.

42. Nu călcați pe apărătoarele aparatului.

43. Evitați utilizarea produsului în medii periculoase, incluzând dar nelimitându-se la 

medii cu gaz inflamabil, aburi, lichid, praf, fibre, ce ar putea cauza foc sau explozii.

44. Respectați întotdeauna legea aplicabilă în regiunea unde doriți să folosiți produsul.

45. Bucurați-vă de produs în mod responsabil.

Recomandări de siguranța.
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Întreținere și depozitare
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Produsul necesită întreținere periodică. Acest capitol descrie principalii pași ce trebuie 

urmați. Înainte de a începe procesul de întreținere, asigurați-vă că alimentatorul este 

deconectat de la aparat.

Inspectarea și curățarea aparatului

1. Deconectați cablul de alimentare și opriți aparatul.

2. Verificați roțile și carcasa aparatului pentru semne de uzură.

3. Evitați utilizarea apei sau a altor agenți de curățare atunci când faceți întreținerea aparatului.

4. Utilizați o lavetă uscată din microfibră pentru a curăța produsul.

Depozitarea aparatului

1. Încărcați complet bateria înainte de a depozita produsul.

2. Dacă depozitați produsul pentru o perioadă mai lungă de timp, vă rugăm să reîncărcați 

bateria cel puțin o dată la 2 luni.

3. Dacă temperatura locului în care depozitați produsul este mai mică de 0 ̊ C, înainte de a 

efectua reîncărcarea aduceți produsul într-un loc ce are o temperatură optimă pentru încărcare și 

așteptați 2 ore înainte de a conecta alimentatorul.

4. Pentru a evita pătrunderea prafului în aparat, efectuați depozitarea utilizând ambalajul 

original al produsului sau husa.

5. Depozitați aparatul conform temperaturilor indicate.



- Greutate: 12,8 Kg

- Vârsta minimă pentru utilizare: 7 ani

- Greutate minimă utilizator: 40 Kg

- Capacitate transport: max. 85 Kg

- Viteză maximă: 16 Km/h

- Autonomie: 13 - 20 Km

- Înclinare maximă: 30 de grade

- Baterie: Li-Ion, 54,8V

- Alimentare: 63V, 1.1A (adaptor priză europeană înclus în cutie)

- Lumini LED

- Senzor giroscop

- Indicator baterie

- Indicator de stare

ATENȚIE! În cazul nerespectării greutății minime, aparatul 

poate trepida, astfel având un comportament imprevizibil, 

putând cauza vătămări corporale sau moarte!

Specificații tehnice

Marcajul CE  este o marcă de conformitate obligatorie pentru produsele introduse pe piaţă în Spaţiul 

Economic European. Marcajul CE pe un produs garantează că produsul este conform cu cerinţele esenţiale ale 

directivelor CE aplicabile.

Acest produs este marcat cu simbolul distinctiv de sortare selectivă pentru deşeuri electrice şi electronice.  

Acest simbol indică faptul că produsul trebuie acceptat de un sistem de colectare selectivă a deşeurilor, în 

acord cu directiva EU 2002/96/CE, astfel încat să poată fi reciclat sau dezasamblat pentru a reduce impactul 

asupra mediului. 

Atentie! Produsele electronice, nesortate selectiv, pot afecta mediul şi sănătatea oamenilor, deoarece pot conţine substanţe 

periculoase.

Atentie!  Este interzisă aruncarea bateriilor la gunoi. Predaţi bateriile uzate centrelor de reciclare. Folosirea incorectă a 

bateriilor poate cauza scurgeri sau coroziune. Nu montaţi bateriile în direcţia greşită. Este periculos să încărcaţi/ loviţi/ 

deschideţi sau scurt-circuitaţi bateriile. Nu lasaţi bateriile consumate în produs. Daca nu folosiţi produsul mai mult timp, 

scoateţi bateriile. Schimbaţi bateriile când ceasul nu mai funcţionează corespunzător. Daca s-a produs scurgerea bateriilor 

în interiorul produsului curăţaţi lichidul şi înlocuiţi bateriile. Bateriile conţinute în pachet nu conţin metale grele.

ROHS (Restriction on Hazardous Substances). Această directivă este un regulament care a fost 

implementată în data de 01 Iulie 2006 şi se referă la restricţionarea comercializării de produse şi 

echipamente electrice şi electronice ce conţin substanţe periculoase cum ar fi plumbul, crom 

hexavalent, cadmiul, polibromatul bifenil (PBB), eteri difenil polibromuratiat (PBDE).
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