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בזמן האימונים, יש סיכון מוגברלנפילות ופציעות.
אנא חיבשו קסדה וציוד מגן

הניחו רגל אחת על הקורקינט ורגל אחת על . 1
הקרקע, מעט מאחור ביחס לרגל השניה.

על מנת להתחיל לנוע, דחפו עצמכם קדימה   .2
בעזרת הרגל שעל הקרקע, הציבו אותה על 

הקורקינט, מאחורי הרגל המובילה. רק לאחר 
ששתי הרגליים עומדות על הקורקינט והגעתם 
למהירות מינימלית של 5 קמ״ש, תוכלו ללחוץ 

על כפתור ההאצה.

על מנת לפנות, הטו מעט את מרכז הכובד . 3
שלכם לכיוון הפניה וסובבו את ההגה בשליטה 

ואיטיות.

 * המידע הנ״ל נועד למי שלומד
לרכב על קורקינט חשמלי

בפעם הראשונה

***חברתנו לא תהיה אחראית לכל נזק או חבלה לקורקינט או לרוכב אם לא מולאו והופנמו כל הוראות ההפעלה

השימוש הראשון:

חל איסור לרכב על הקורקינט 
על כבישים המיודעים לכלי רכב 

ממונעים, ובאזורים עירוניים בעלי 
תנועה גדולה של הולכי רגל.

חל איסור לרכב על הקורקינט 
בשלוליות שעומקן עולה על 

שני סנטימטרים.

חל איסור לרכב על הקורקינט במדרגות 
או לעבור מכשולים כלשהם.

חל איסור לרכב על הקורקינט עם 
תינוק או אם עוד אדם אחד או יותר.

חל איסור לרכב על הקורקינט 
כאשר אינכם מחזיקים בכידון.

חל איסור לרכב על הקורקינט
בגשם או בבוץ.

הוראות בטיחות
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כשהנורה הנמוכה ביותר מהבהבת, משמע שהסוללה עומדת להתרוקן. אנא 
חברו את הסוללה לחשמל על מנת לטעון אותה. כשהסוללה ריקה לחלוטין, 
כל נורות החיווי יכבו והקורקינט יאט לכדי עצירה. נורת חיווי המטע בסוללה 

בדרגה הנמוכה ביותר יכולה להבהב בצבעים לבן או ירוק. כשהקורקינט 
נמצא במצב ברירת המחדל שלו, הנורה תהיה לבנה וכאשר הקורקינט במצבו 

החסכוני, נורת החיווי תואר בצבע ירוק. )במצבו החסכוני, הקורקינט מוגבל 
למהירות 16 קמ״ש וידית ההאצה מגיבה ברכות. מצב זה מתאים למתחילים(

שימוש

1. המכשיר ואביזרים

2. חלקי המוצר

נורות חיווי

לוח בקרהפנס קדמי

אורות הבלם

רגלית

ידית האצה
צינור מאריך

לניפוח הגלגלים
מפתח)4( ברגים

ברגים
ספק
כח

קליפר

ידית הבלם

מנגנון קיפול

מנוע הגלגל

לוח הבקרה הוא בעל 4 נורות חיווי המצביעות על מטען הסוללה. בעת השימוש, 
נורות החיווי דלוקות, מהבהבות ונכבות אחת אחרי השניה. אם כל 4 הנורות דולקות, 

הסוללה בקורקינט מכילה כ 86-100 אחוזים מהמטען המקסימלי, אם 3 נורות דולקות 
,הסוללה בקורקינט מכילה כ86-71 אחוזים מהמטען המקסימלי וכו..

שקע טעינה

צופר

דיסק הבלם

תא הסוללה

אביזרים

כלי הרכב
תוכן העניינים
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3. הרכבת המוצר

  הדקו היטב את ההגה בעזרתא. 
הידית על מנגנון הקיפול.

 וודאו כי הכידון אנכיב. 
למוט הקדמי.

 בשני צידי הכידון, הבריגו אתג. 
 הברגים המצורפים בעזרת מפתח

הברגים המצורף.

לאחר ההרכבה, וודאו ד. 
את פעילותו התקינה 
של לוח הבקרה ע״י 

 לחיצה קצרה על
כפתור ההדלקה, לחצו 
על כפתור זה במשך 2 
שניות על מנת לכבות 

את הקורקינט.

כאשר הקורקינט מופעל, לחיצה קצרה על כפתור ההפעלה תדליק או תכבה את הפנס הקדמי
שתי לחיצות יעבירו את הקורקינט למצב החסכוני או למצב הרגיל חזרה.
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פתחו את הכיסוי של א. 
שקע הטעינה.

־חברו את ספק הכוח בעת החיב. 
בור תדלק נורא אדומה ותתחלף 

לירוק בסוף התהליך.

4. טעינה

לאחר טעינה סגרו את כיסויו ג. 
של שקע הטעינה והדקו אותו 

במקומו.

במידה ושקע הטעינה ד. 
לח או רטוב איו לחבר 

את המטען ! 

זמן הטעינה
עומד על כ-5 שעות

בעת לימודי הנהיגה על הקורקינט קיים סיכון מוגבר 
לנפילות ופציעות, נא לחבוש קסדה ועזרי מגן

הדליקו את הקורקינט . 1
ובדקו את רמת המטען.

 הניחו רגל אחת על . 2
 הקורקינט ואחת על

הקרקע, מעט מאחורי 
הרגל המובילה.

5. הוראות שימוש

על מנת להתחיל לנוע, הדפו עצמכם ע״י הרגל . 3
שעל הקרקע והגיעו למהירות מינימלית של 5  
קמ״ש, העבירו את הרגל מהקרקע לקורקינט, 

 מעט מאחורי הרגל המובילה.

 רק אז תוכלו ללחוץ
על ידית ההאצה.

על מנת להאט את הקורקינט, . 4
־עזבו את ידית ההאצה בהדר
גה. בעת בלימת חירום לחצו 

על ידית הבלם בחוזקה.

על מנת לפנות, הטו . 5
מעט את מרכז הכובד 

שלכם לכיוון הרצוי 
וסובבו באיטיות את 

ההגה.

5. הוראות שימוש
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6. הוראות בטיחות

אין לנהוג על
הקורקינט בגשם.

בעת הכניסה לחדרים, מעליות וכד. עליכם 
להיזהר מהמשקופים.

בעת הנהיגה בכביש משובש, מומלץ לדבוק במהירויות 5-10 קמ״ש.

מומלץ לשמור על ברכיים כפופות על מנת לעבור מהמורות 
בכביש ביתר קלות.

אם יש בדרככם ״במפרים״, מהמורות 
ומכשולים שונים, לא מומלץ לעבור 

אותם במהירות גבוהה.
נא לא להאיץ במורד שיפועים.

בעת הליכה לצד הקורקינט, אין ללחוץ
על ידית ההאצה.

נא לא לתלות תיקי גב או חפצים
כבדים על הכידון.

בעת הנהיגה 
מומלץ להימנע 
ממכשולים או 

מהמורות בדרך.

בעת הנהיגה, נא לא להוריד 
רגליים מהקורקינט.

אסור להשאיר את הקורקינט על כבישים 
המיועדים לכלי רכב ממונעים או  באיזורים 
עירוניים בעלי תנועה צפופה של הולכי רגל.

חל איסור לנהוג בקורקינט בשלוליות 
שעומקן עולה על שני סנטימטרים.

 חל איסור לפנות בחדות
במהירויות גבוהות.

חל איסור לנהוג בקורקינט כאשר 
יש עליו יותר מבן אדם אחד.

בעת הליכה לצד הקורקינט, אין ללחוץ
על ידית ההאצה.

חל איסור לנהוג בקורקינט 
כאשר אתם לא אוחזים בכידון.

חל איסור לגעת 
בדיסק הבלם.

חל איסור לעבור מכשולים 
ומהמורות בנהיגה.

6. הוראות בטיחות
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6. הוראות בטיחות

הקורקינט החשמלי של שיאומי הוא כלי רכב ובידור אך אין לשכוח כי 
־השימוש בכלי מביא אתכם ואת סביבתכם לסיכון מסוים. על מנת למז

ער את הסיכונים הנ״ל אנא קראו והשמעו להוראות השימוש והבטיחות 
בעיון ודקדוק מרביים.

עליכם להבין כי על מנת לרכב בשטח עירוני, עליכם להישמע לכל 
־הוראות הבטיחות שבמסמך זה. עליכם לזכור כי אי-ציות לכללי הת

עבורה שבאזורכם או אי-ציות להוראות הבטיחות, יכול לגרום פציעה 
וחבלה הן לרוכב והן למוצר.

ככל כלי הרכב, ככל שמהירותכם גדלה, כך גדל גם מרחק העצירה 
־שלכם. על משטחים ישרים, בלימת חירום עלולה לגרום להחלקה, אוב
דן שליטה ונפילה ולכן על הרוכב להישאר עירני לתוואי הדרך ולשמור 
מרחק מהולכי רגל או מכלי רכב אחרים. בעת הנהיגה באיזור לא מוכר 

לכם, אנא שמרו על מהירות סבירה שתאפשר לכם לבלום במהירות 
בשעת הצורך.

בעת הרכיבה על הקורקינט, אנא כבדו את זכויותיהם של הולכי הרגל, 
 אל תפתיעו או תבהילו אותם )בייחוד ילדים(, האטו בעת שאתם

חולפים על פניהם והיצמדו לצדה השמאלי של תנועת הולכי הרגל 
־כאשר אתם נוסעים בכיוונם ; האטו והצמדו לצד ימין כאשר אתם נוס

עים נגד תנועת הולכי הרגל.

אי-ציות להוראות הנ״ל יכול לגרום לאובדן כספי, נזק גופני, תביעות 
משפטיות וכ״ו.

חברתנו לא נושאת באחריות על נזק שנגרם כתוצאה משימוש שלא 
לפי ההוראות.

־על מנת להימנע מאי נעימות וחבלות, אל נא תעביר את המוצר למי
שהו שלא יודע את כל כללי הבטיחות והוראות השימוש של המכשיר.

לפני כל שימוש, בדוק בקפידה את הקורקינט וודא את תקינות כל 
החלקים. אם הבחנתם בחלקים מרוסקים, בצמיגים לא מנופחים, סימני 

שחיקה. צלילים לא רגילים, זמן הפעולה של הסוללה התקצר בצורה 
־משמעותית או הבחנתם בתופעה לא רגילה כלשהי, הפסיקו את השי

מוש מיידית והתקשרו לתמיכה הטכנית במספר 077-7000030. 

7. קיפול ונשיאה

קיפול: אנא וודאו כי הקורקינט במצב כבוי, הרפו את ידית הנעילה וכופפו את הכידון כלפי מטה, לסיום השחילו את הוו המיועד על 
הכידון דרך הטבעת המיועדת לכך שנמצאת על מגן הבוץ האחורי.

פתיחה: הוציאו את הוו על הכידון מהטבעת על מגן הבוץ האחורי, הרימו את הכידון והרימו את ידית הנעילה למצב אנכי.

נשיאה: כאשר הקורקינט מקופל ניתן להרימו ע״י אחיזה בכידון ביד אחת.
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8. תחזוקה ואחסון

־ניקוי ואחסון: אם מצאתם כתמים כלשהם על גופו של הקורקינט, הש
תמשו במטלית רכה, במברשת ובמשחת שיניים ומטלית לחה לסיום. 

אם מצאתם שריטות על חלקים העשויים פלסטיק, השתמשו בנייר 
זכוכית על מנת לשייף אותן בעדינות .

אזהרה: נא לא להשתמש בדלק, נפט, אלכוהול או חומרים אחרים, 
אחרת, יכול להיגרם נזק משמעותי לגוף הקורקינט ולחלקיו הפנימיים. 

נא לא לשטוף את הקורקינט תחת זרם חזק של מים, גם אם הוא במצב 
כבוי. כמו כן, לאחר ניתוק כבל הטעינה מהסוללה, יש להחזיר את כיסוי 

שקע הטעינה למקום ולהדקו על מנת למנוע התחשמלות ונזק לשקע.

אם אינכם משתמשים בקורקינט, אחסנו אותו במקום קריר ויבש. אל 
תשאירו את הקורקינט לפרקי זמן ארוכים ברחוב וללא השגחה.

־אין להשאיר את הקורקינט בשמש ישירה או בתנאי טמפרטורה קיצו
ניים על מנת למנוע נזק לסוללה, לצמיגים ולגוף הקורקינט.

תחזוקת הסוללה של הקורקינט החשמלי: 

אין להשתמש בסוללות המיוצרות ע״י יצרנים אחרים מלבד שיאומי . 1
על מנת להימנע מסכנה.

אין לפרק או לפתוח את הסוללה על מנת להימנע ממכות חשמל . 2
וקצרים. אחרת, המשתמש עלול להיפצע.

מומלץ להשתמש בספק הכוח המקורי שהגיע עם הקורקינט על . 3

מנת להימנע משריפה.
־מחזרו את הסוללה בסוף השימוש על מנת למזער את הנגע הסבי. 4

בתי שנגרם מהתקלותן של הסוללות.
לאחר כל שימוש, יש לטעון את הסוללה בכדי להאריך את תקופת . 5

־שירותו של המוצר. אל תאחסנו את הקורקינט בחדרים שהטמפ
רטורה בהם עולה על 50 מעלות צלסיוס או יורדת מ 20- מעלות 
צלסיוס )לדוגמה: אל תשאירו את הקורקינט במכונית בקיץ חם 

או ליד אש פתוחה, אחרת הסוללה תאבד מאורך החיים שלה ואף 
תעלה באש במקרים קיצוניים. אם בתוך 30 יום לא השתמשתם 

במוצר, טענו את הסוללה ואחסנו במקום קריר ויבש. בכל שישים 
־ימים נא הטעינו את הסוללה על מנת לאפשר את פעילותה התקי
נה למשך זמן. אם ייגרם נזק לסוללה כתוצאה משימוש שלא על 
פי ההוראות, חברתנו לא תהיה אחראית לכך. נא הימנעו מריקון 
לחלוטין של הסוללה על מנת להאריך את חייה. כמו כן, שימוש 

בקורקינט בטמפרטורות שמתחת לאפס, יגביל את ביצועי הסוללה 
והקורקינט משמעותית.

סוללה מלאה לחלוטין תתרוקן לאחר כ 80-120 יום במצב המתנה. 
הסוללה מכילה שבב חכם אשר שומר מידע לגבי טעינות ופריקות 

הסוללה, אם לא תטענו את הסוללה זמן ממושך, הדבר יכול לגרום נזק 
משמעותי ובלתי הפיך לסוללה שיכול בתורו להוביל לבעיות בטעינת 

הסוללה )במקרים קיצוניים, לא תוכלו להטעין את הסוללה כלל(. נזקים 
־מסוג זה אינם נכללים באחריות המוצר. אזהרה: נא לא לפרק את המו

צר עקב סכנת התחשמלות.

8. תחזוקה ואחסון

כיוונו של בלם הדיסק: 

אם בלם הדיסק סגור יתר על המידה, סובבו את את הבורג שמחזיק את כבל 
הבלימה על הגלגל האחורי, משכו את הכבל מעט כך שתאריכו אותו וסגרו את 

הבורג. אם כבל הבלם משוחרר יתר על המידה, פתחו את הבורג ומשכו את הכבל 
כך שתאריכו את קצהו החופשי. לסיום, סגרו את הבורג המדובר.

כיוונו של הכידון:

על מנת להדק את הכידון, הדקו את שני הברגים מצידיו של מנגנון הקיפול.

שימוש בצינור המאריך על מנת לנפח את הצמיגים:

אם גלגליו של הקורקינט לא מנופחים דיו, חברו את קצהו האחד של הצינור 
המאריך לניפל שעל הגלגל, לאחר הסרת הכיסוי. חברו את צידו השני למשאבה 

והחלו לנפח. 
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10. הימצאות רעלנים וחומרים מזיקים9. מפרט טכני

11. זכויות יוצרים והודעה משפטית:

מידותשם התכונהסוג התכונות
106 * 42 * 97אורך • רוחב • גובהמידות )ס״מ(

 אורך • רוחב • גובה במצב
מקופל

48 * 42 * 106

12משקל כוללמשקל )ק״ג(
 עומס מקסימלי על הקורקינטעומסים והגבלות

)ק״ג(
100

16-50טווח גילאים )שנים(
120-200גובה )ס״מ(

25מהירות מירבית )קמ״ש(הספק ועבירות
 טווח נסיעה בתנאים ממוצעים

)ק״מ(
20

11שיפוע מקסימלי )%(
 כבישים חלקים ומוצקים, מדרכות וכו.. לאתנאי שטח עבירים

 לעבור מכשולים שגובהם עולה על 1 ס״מ
או שלוליות שעומקן עולה

על 2 ס״מ
 טווח טמפרטורות הפעלה

)מעלות צלסיוס(
-10  -  40

־טווח טמפרטורות אחסון )מע
לות צלסיוס(

-20  -  45

IP54תקן עמידות בפני מים
36Vמתח מומלץ )VDC) מאפייני הסוללה

42Vמתח מקסימלי
)Wh( 187 ״נפח” הסוללה

 הגנה מפני עומס יתר, קצרים, מחסורמערכת בקרה חכמה
 בכוח, כיבוי והדלקה אוטומטיים, התחממות

 והתקררות.
200Wהספק ממוצעמאפייני המנוע

400Wהספק מקסימלי
71Wהספקמאפייני ספק הכח

100-240Vמתח ברשת החשמל
42Vמתח טעינת הסוללה

1.7Aזרם מקסימלי
CCC RoHSתעודה

h 3.5זמן טעינה משוער

חומרים רעילים ומזיקיםשם החלק
PbHgCdCr6+PBPBDE

XOOOOOספק כוח
XOOOOOסוללה

XOOOOOצינור מאריך
XOOOOOשקע טעינה

XOOXXXנורות חיווי
XOOXXXלוח החשמל

XOOXOOמנוע
OOOOOOגוף הקורקינט

O: הכמות יורדתהמידע המוצג הוא בהתאם לתקנות
  מהרמה לפי תקן:

GB/T 26572-2011

X: הכמות יורדת
מהרמה לפי תקן:

GB/T 26572-2011

המדריך הנ״ל כולל מידע לגבי המכשיר ושימושיו. עקב עדכוני תוכנה 
וחומרה תכופים, אנא סרקו את הברקוד על מנת להוריד את היישומון 

)כמו שמודגם בעמוד 16( וקראו את ההוראות העדכניות ביותר.

12. אחריות

האחריות על המוצר כוללת:
1. בתוך 12 חודשים מיום הקניה אם נתקלתם בבעיה מ״רשימת 

התקלות״,ולאחר שמרכז השירות מאתר את מקור הבעיה, תוכלו לקבל 
שירות תיקון בחינם.

המלצה: אנא השתמשו באריזתו המקורית של המוצר בכדי להזיזו 
ממקום למקום לפני השימוש.

אנו ממליצים לשמור על האריזה למשך 15 יום לאחר הקניה.

תנאי האחריות:

תקופת האחריותחלקים באחריותשם
 גוף הקורקינט, בקר המנוע,היחידה הראשית

 הכידון, לוח בקרה ראשי, ציר
 אחורי, בלמים, בלמי דיסק, מוט

 הכידון המתקפל, המזלג הקדמי,
בולמי הזעזועים, כבל הבלם

שנה

שישה חודשיםהסוללה, ספק הכוח, ידית הבלםאביזרים
 חלקים חיצוניים

הנשחקים בקלות
 פנס קדמי, לוח בקרה ראשי,

 ידיות הכידון, צמיגים, פנימית
 הצמיג )לא במקרים של תקר!!(,
 הצופר, מגני הבוץ, כיסוי חיצוני,
 בסיס הקורקינט, בית הסוללה,

 משטח מגן, משטח העמידה,
 שקע טעינה, מכסה שקע

הטעינה.

שנה

 אזהרה: מפתח הברגים, הצינור המאריך, וחלקים אחרים -
לא תחת אחריות!

מקרים בהם לא תחול האחריות:
השלמת השירות, נפילה, הזנחה, חבלה, טביעה, תאונה, נזק לתוויות . 1

 המוצרים והחלקים.

 פג תוקף האחריות. 2

נזקים אשר נגרמו כתוצאה של השחתה, אסונות, שריפות, גניבות, . 3
־מלחמות, מהפכות וכל נזק שאף אחד מהצדדים לא היה יכול למ

 נוע.

כשלים בפעולתו של הקורקינט שלא נכללים ברשימת התקלות של . 4
 מרכז השירות.

כשלים בפעולתו של הקורקינט הנכללים ברשימת התקלות של . 5
מרכז השירות, אך נבעו מטעויות אנוש והפעלה שלא לפי הוראות 

 היצרן.

כשלים אשר נבעו מטעויות אנוש )כולל, אך לא מוגבל ל: תקרים, . 6
הרטבה יתר על המידה, הפלה, שריטות ונזק לגופו של הקורקינט 

 אשר נבעו משימוש רגיל במוצר(.

־אם המוצר ישמש אתכם למטרות עסקיות, יפוג תוקפה של האח. 7
ריות באופן מיידי.

.”Ninebotחיבור לטלפון החכם: התקינו את היישומון ״
על מנת להתקין את היישומון, חפשו Ninebot בחנות האפליקציות .
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14. רשימת תקלות13. חיבור לאלפון חכם

.”Ninebotפתחו את היישומון ״

־מכשיר זה יכול לעבור עדכוני תוכנה וחומרה, כתוצאה מכך, המידע המוצג במד
ריך זה עלול להיות לא מדויק.

שם החלק
פעולת המנוע לא תקינההקורקינט החשמלי של שיאומי

פעולת לוח הבקרה לא תקינה
פעולת הסוללה לא תקינה

 סדקים וכיפוף הנגרמו כתוצאה משימוש לפי
הוראות היצרן

15. הוראות בטיחות עבור מטען

הטמפרטורה הסביבתית לא תעלה על 40°. 	 
המטען יותקן על פי המפרט, זרם הטעינה, וספק כוח יהיו בהתאם 	 

למפרט. ולא יעלו על הערך שצוין.
המטען ישמש אך ורק לשימוש אישי\ביתי.	 
השקע צריך להיות קרוב למטען, ולהיות נגיש בקלות.	 
המטען לשימוש פנימי בלבד.	 
אין לגעת במטען במקרה של קצר או עומס יתר.	 
לא ניתן לאפס את המטען לאחר קצר או עומס יתר.	 
הרחק מהישג ידם של ילדים.	 
כבל הטעינה אינו ניתן להחלפה, במידה והכבל פגום אין להשתמש בו.	 
אין לחשוף לגשם או לחות.	 
 אין לקצר בפלאג בצד המתח הנמוך.	 

יש להשתמש רק במטען שסופק באריזה :
HT-A09-71W :דגם

CHINGMI(BEIJING) TECH CO.,LTD. :יצרן


