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BEVEZETÉS 
Köszönjük, hogy Ninebot terméket választott! 
Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket 
könnyen és egyszerűen tudja használni. 
A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat! 
A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak! 
Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért! 
 
BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK 
 
FIGYELMEZTETÉS 

• Ne kísérelje meg felnyitni a készüléket. 
• Kérjük, ne helyezzen idegen tárgyat a készülékbe. 
• Ne használja a terméket a használati utasítástól eltérő módon. 
• A készüléket csak a rendeltetése szerinti célra használja. 

 
BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK 
Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés 
és egyéb balesetveszély kockázatát. 

• Ne dobja a terméket tűzbe. 
• Ne helyezze a készüléket tűz vagy magas hőforrás közelébe. 
• Óvja a leejtéstől és ütődésektől. 
• Amennyiben a készülék megsérült, ne használja tovább a terméket. 
• Ne hagyja a készüléket kisgyermekek számára elérhető helyen  
• A készülék nem játék, gyermekek kezébe nem kerülhet! A készüléket és tartozékait, valamint a 

csomagolás részeit kisgyermekek elől elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb 
sérülést okozhatnak! 

• Javasoljuk, hogy azon személyek, akik fizikailag, érzékszervileg, vagy mentálisan korlátozottak, 
csak felügyelet alatt, vagy akkor használják a készüléket, ha a termék használatának módját és 
az esetleges veszélyeket, kockázatokat teljesen megismerték és megértették, és részesültek a 
megfelelő oktatásban. 

• A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti szét. 
• Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez. 

 
JELLEMZŐK 
 
Megnevezés:  Ninebot Password Lock for KickScooters 
Modell:   PJ02MMS 
Súly:    350g 
Anyag:   Drótkötél, PA, ABS, ötvözet 
Szín:    Fekete 
Kompatibilitás:  Ninebot Kickscooter, Ninebot Kickscooter Max, Mi Electric Scooter 
Kábel átmérő és hossz: Ø1,2 x 120 cm 
Kompatibilis kormányrúd 
átmérő:   Ø1,8 – Ø 3,6 cm 
 
* Minden adat belső laboratóriumi körülmények között mért eredmény, és a különböző használati szokások és a környezet 
változása miatt a valóságban eltérhetnek. 
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Hulladékkezelés 
A hulladékkezelésre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik. 
Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. 
További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet. 
 
Gyártó: 
Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd.  
Address: 16F-17F, Block A, Building 3, No. 18, Changwu Rd, Wujin Dist., Changzhou, Jiangsu, China 
 
Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat) 
A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az 
előírásoknak megfelelően termékmatricával és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül 
forgalomba. 
A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 
79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően. 
 
Minőségtanúsítás 
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak 
szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek. 
© 2021 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére. 
 

 
IMPORTŐR: 
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HASZNÁLATBA VÉTEL ELŐTT 
 

• Ninebot KickScooter esetén távolítsa el a vastag csúszásgátló gumit, mielőtt felszereli. 
• A kormányrúdra rögzítéskor ellenőrizze, hogy szorosan rögzítve van és nem csúszik. 
• Jegyezze fel a kódot, miután beállította. A gyári kód: 00000 
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1. Felszerelés 

Vastag 
csúszásgátló 
gumi 

Vékony 
csúszásgátló gumi 

Ninebot Kickscooter Max és  
Mi Electric scooter esetén 

Vékony 
csúszásgátló gumi 

Ninebot KickScooter 
 

2. Kód beállítása 

1. Nyomja meg a piros gombot a kábel lehúzásához 2. Állítsa be a számokat a kinyitáshoz 

3. Hajtsa fel a kód beállításához 
4. Válassza ki és állítsa be a számokat a használni 
kívánt kódra (az ábra szerinti példa 12345) 

5. Hajtsa le a véglegesítéshez 6. Helyezze vissza a zárat a tárcsára 
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