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Įspėjimas!

pavojus sveikatai ir gyvybei.
Kiekvieną kartą naudojantis riedžiu „Segway“ yra tikimybė patirti sunkią 

traumą, praradus vairavimo kontrolę, nuvirtus ar įvykus susidūrimui.
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pradedančiojo žinynas

elektroninė transporto 
priemonė „segway“ 

(i2 ir x2)
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Lietuviškai Autorių teisės, prekių ženklas ir kontaktinė informacija
Teisės saugomos, 2006, „Segway Inc.“

autorių teisės
„Segway Inc.“ („Segway“) priklauso daug prekių ženklų, įskaitant, bet 
neapsiribojant, „Segway“ ir „Segway“ „flyguy“ logotipą, kuris yra įre-
gistruotas Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse. Šie prekių 
ženklai, pažymėti „R“, yra įregistruoti „Segway“ prekių ženklai. 
Jeigu prekių ženklo nėra šiame žinyne, tai nereiškia, kad „Segway“ 
šio ženklo nenaudoja, kad produktas nėra aktyviai reklamuojamas ar 
nėra išskirtinis rinkoje.
„Segway“ turi visas teises, susijusias su savo prekių ženklais. Visi kiti 
prekių ženklai priklauso jų teises saugančioms bendrovėms.
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Lietuviškaikontaktinė informacija

Dėl aptarnavimo prašom kreiptis į įmonę, iš kurios pirkote prekes. 
Norėdami surasti įgaliotuosius „Segway“ atstovus visame pasaulyje, 
aplankykite mūsų interneto svetainę http://www.segway.com.

Klientų aptarnavimo tel. +370 612 34 444
El. paštas segway@supersegway.com
Interneto svetainė www.supersegway.lt
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LietuviškaiĮvadas
Sveikiname įsigijusius naują asmeninę elektroninę transporto prie-
monę – „Segway PT“!
„Segway PT“ – tai standartinis šios pusiausvyrą laikančios transpor-
to priemonės pavadinimas. Jis vartojamas šiame naudojimo žinyne. 
„Segway“ modeliai (i2, x2) yra skirtingi, bet pagrindinės naudojimo 
taisyklės, pateiktos šiame žinyne, tinka abiem modeliams.
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Lietuviškai apie žinyną
Šio žinyno tikslas – padėti jums išmokti naudotis „Segway“. Čia pa-
teikiama bendroji informacija, kuri padės jums saugiai naudotis „Se-
gway“. Daugiau informacijos pateikiame išsamiajame žinyne.
Atkreipiame dėmesį, kad labai svarbu laikytis visų „Segway PT“ nau-
dojimo žinyne nurodytų saugumo taisyklių!
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Lietuviškaipavojus sveikatai

Kiekvieną kartą naudojantis „Segway“ yra rizika patirti traumą, prara-
dus vairavimo kontrolę, nuvirtus ar įvykus susidūrimui. Jūs esate at-
sakingi už tai, kad išmoktumėte tinkamai ir saugiai naudotis „Segway 
PT“. Šis žinynas skirtas pradedančiajam. 

Norėdami surasti įgaliotuosius „Segway“ atstovus, aplankykite ga-
mintojo interneto svetainę www.segway.com.

ĮSPĖJIMAS!



14

Lietuviškai

išmokime važiuoti riedžiu 
„segway pt“
Bendrovė „Segway“ nori, kad jūs būtumėte saugūs ir su malonumu 
mokytumėtės važiuoti su savo „Segway PT“. Prisiminkite, kaip išmo-
kote važiuoti dviračiu, vairuoti automobilį, slidinėti ar dar ką nors, kas 
susiję su važiavimu ar judėjimu. Ko gero, jums kas nors padėjo visa tai 
išmokti. Mokėtės saugioje vietoje, pradėjote lėtai, pirmieji žingsniai 
buvo patys sunkiausi. 
Jeigu atsakingai laikysitės visų įspėjimų ir patarimų, kaip saugiai nau-
dotis riedžiais „Segway“, minimais pradedančiojo žinyne, išsamiaja-
me žinyne ir saugaus naudojimo DVD, jūs labai greitai savarankiškai 
išmoksite naudotis riedžiu „Segway PT“. Bet turite būti labai atsargūs. 
Rekomenduojame, kad pirmą kartą bandant važiuoti šalia būtų pa-
tyręs žmogus, susipažinęs su pradedančiojo žinynu ir saugaus nau-
dojimo DVD.
Kiekvieną kartą prieš pradėdami važiuoti patikrinkite, ar padangos 
dar tinkamos naudoti, tinkamai pripūstos ir ar nėra nepriveržtų de-
talių.
prašom nerizikuoti.
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informacija naudotojui
• Išsamusis žinynas – „Segway PT“ išsamiajame žinyne pateikiami 
įspėjimai apie saugų važiavimą, „Segway PT“ naudojimą ir priežiūrą, 
informacija apie akumuliatorius, trikdžių šalinimą ir remonto instruk-
cijos.
• DVD turinys: 

• pDF formato žinynai. Jūsų patogumui „Segway“ pateikia elek-
tronines pradedančiojo žinyno ir išsamiojo žinyno kopijas DVD 
formatu. Elektroninė žinyno kopija yra identiška spausdintai kny-
gelei. Jums reikės programos „Adobe Reader“, kad galėtumėte 
naudotis PDF formato žinynais.
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Lietuviškai • saugaus naudojimo filmas. Saugaus naudojimo vaizdo ins-
truktažas yra įrašytas tame pačiame DVD kartu su žinynais. Jame 
yra pateikta svarbi informacija, kaip naudotis „Segway PT“. Kad su-
mažintumėte pavojų sveikatai, prieš pradėdami važiuoti riedžiu, 
būtinai atidžiai perskaitykite visas instrukcijas ir įspėjimus, pateik-
tus saugaus naudojimo filme.

DVD diskai yra NTSC formato, skirto Šiaurės Amerikos (JAV, Kana-
da, Meksika) ir Japonijos klientams, bei PAL formato, skirti didžiajai 
daliai Europos, Azijos, Australijos klientų ir Naujosios Zelandijos 
klientams.
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LietuviškaiNuorodos ir įspėjimai
Čia pateiktos nuorodos ir įspėjimai naudojami visame žinyne.

Įspėja apie veiksmus, kurie gali 
sukelti pavojų sveikatai.
Įspėja apie veiksmus, kurie gali 
turėti įtakos „Segway PT“ valdy-
mui ir sukelti riziką apgadinti 
„Segway PT“.
Žymi svarbius punktus, naudin-
gus patarimus, ypatingas aplin-
kybes ar alternatyvius metodus.
Nurodo, kur pradedančiojo žiny-
ne galima rasti susijusios infor-
macijos.

ĮSPĖJIMAS!

ATSARGIAI

DĖMESIO:
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LietuviškaiĮžanga
Šiame žinyne:
• patariama ir įspėjama, kaip saugiai naudotis „Segway PT“, kad 
  visuomet važiuodami būtumėte saugūs ir jaustumėtės komfortiškai;
• išvardijamos „Segway PT“ sudedamosios dalys;
• aprašoma „Segway PT“ surinkimo procedūra;
• pateikiami įspėjimai dėl saugumo;
• aprašomas naudojimasis „Segway PT“ (prieš pradedant ir 
  pradedant važiuoti);
• paaiškinama, kaip važiuoti.
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Lietuviškai svarbiausia – saugumas
Šioje žinyno dalyje aprašomi svarbiausi saugaus naudojimo aspektai. 
Jų būtina laikytis prieš pradedant naudotis riedžiu „Segway PT“.

pavojus sveikatai ir gyvybei

kiekvieną kartą naudodamiesi riedžiu „segway“, jūs rizikuo-
jate patirti sunkią traumą, kai prarandama kontrolė, nuvirs-
tama ar įvyksta susidūrimas. siekiant sumažinti riziką, prieš 
pradedant naudotis „segway pt“ būtina susipažinti su sau-
gaus naudojimo nurodymais ir įspėjimais, pateiktais žiny-
nuose.

ĮSPĖJIMAS!
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ĮSPĖJIMAS!
važiuodami su „segway pt“, visada būkite su apsauginiu šal-
mu. Naudokite tik saugumo standartus atitinkantį dvirati-
ninko ar riedlentininko šalmą. Šalmas turi būti jums tinkamo 
dydžio, patikimai užsegtas ir tvirtai laikytis ant galvos.

ĮSPĖJIMAS!
stenkitės išvengti kliūčių ir nevažiuokite slidžiais paviršiais. 
Dėl to galite prarasti pusiausvyrą, gali pablogėti ratų sukibi-
mas su kelio danga ir riedis gali nuvirsti.
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ĮSPĖJIMAS!
atkreipkite dėmesį į visus įspėjamuosius ženklus, kuriuos 
rodo „segway pt“. Šie ženklai įspėja, kad važiuoti nesaugu. 
būtina žinoti ir suprasti visus „segway pt“ nesaugaus važia-
vimo įspėjamuosius ženklus.
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Lietuviškairiedžio „segway pt“ 
sudedamosios dalys
Jūsų „Segway PT“ sudedamosios dalys:
• įjungimo raktelis;
• įjungimo raktelio tvirtinimo detalės;
• vairalazdė;
• vairo rėmas;
• ratai su padangomis ir purvasargiai;
• centrinis pultas su pusiausvyros ir akumuliatorių įkrovimo 
   indikatoriais;
• centrinio pulto apdaila;
• guminiai kilimėliai;
• valdymo platforma;
• akumuliatoriai.
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ĮSPĖJIMAS!
visos riedžio „segway pt“ dalys turi būti patikimai sujungtos. 
Niekada nebandykite atsistoti ant riedžio „segway pt“, kol 
vairas neuždėtas ir nepritvirtintas. Nepritvirtinę visų sudeda-
mųjų „segway pt“ dalių, rizikuojate apgadinti riedį ir sukelti 
pavojų savo sveikatai, nes galite prarasti kontrolę, gali įvykti 
susidūrimas arba riedis gali apvirsti.

ĮSPĖJIMAS!
Nemodifikuokite savo riedžio „segway pt“. modifikuojant 
„segway pt“ be rašytinio „segway“ patvirtinimo, galima pa-
kenkti „segway pt“ valdymo ypatybėms, apgadinti „segway 
pt“ ar sukelti pavojų sveikatai. taip pat galima netekti ga-
mintojo suteikiamos garantijos.
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/
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Lietuviškai Įjungimo raktelio 
naudojimas
Įjungimo raktelis naudojamas sąsajai su „Segway PT“. Ant įjungimo 
raktelio korpuso yra keturi mygtukai ir skystųjų kristalų ekranas vi-
duryje.

Pradedančiojo 
mygtukas

Įjungimo ir 
išjungimo 
mygtukas

Rodomos 
informacijos keitimo 
mygtukas

Skystųjų 
kristalų 
ekranas

Apsaugos 
mygtukas
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Įjungimo raktelio mygtukų funkcijos ir skystųjų 
kristalų ekranas

Įjungimo ir išjungimo mygtukas
Įjungimo ir išjungimo mygtuku galima įjungti ir išjungti riedį „Segway 
PT“, galima įjungti pusiausvyros arba laukimo būseną.

pradedančiojo mygtukas
Pradedančiojo mygtuku galima įjungti ir išjungti pradedančiojo nu-
statymus, t. y. riboti važiavimo greitį. Taip pat galima įjungti skystųjų 
kristalų ekrano apšvietimą.
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rodomos informacijos keitimo mygtukas
Rodomos informacijos keitimo mygtuku galima:
• keisti rodomą informaciją, tokią kaip: laikas, data, greitis, 
   vidutinis greitis, ridos skaitiklis, kelionės atstumas;
• nustatyti laikrodį, greičio ir datos formatą, datą ir pakartotinai 
  skaičiuoti vidutinį greitį bei kelionės atstumą.

apsaugos mygtukas
Apsaugos mygtuku galima įjungti apsaugos sistemą.
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skystųjų kristalų ekranas
Skystųjų kristalų ekrane rodomi šie duomenys: laikas, data, greitis, vi-
dutinis greitis, ridos skaitiklis, kelionės atstumas.

Daugiau informacijos rasite išsamiajame žinyne, 
skyriuje „Įjungimo raktelis“.
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Lietuviškai „segway pt“ paruošimas 
naudoti
Šioje žinyno dalyje aprašoma, kokios sudedamosios dalys sudaro 
jūsų riedį „Segway PT“ ir kaip jas sujungti.

„segway pt“ išpakavimas
Jūsų riedį „Segway PT“ sudaro šios dalys:
• vairalazdė,
• vairo rėmas,
• vairo rėmo tvirtinimo detalės,
• centrinis pultas,
• „Segway PT“ valdymo platforma,
• pradedančiojo žinynas,
• išsamusis žinynas,
• saugaus naudojimo filmas (DVD),
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Lietuviškai• įjungimo raktelis,
• įjungimo raktelio tvirtinimo detalės,
• „Segway PT“ garantinis talonas,
• veržliarakčiai (3 ir 5 mm),
• įkrovimo laidas (akumuliatoriams įkrauti).
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Lietuviškai „segway pt“ surinkimas
Šioje žinyno dalyje paaiškinama, kaip surinkti riedį „Segway PT“. 

kai nuimate ar pritvirtinate bet kurią „segway pt“ detalę, 
„segway pt“ turi būti išjungtas ir jo įkrovimo laidas ištrauk-
tas iš elektros lizdo. 

ĮSPĖJIMAS!

verždami varžtus atkreipkite dėmesį į rekomenduojamus 
varžtų veržimo jėgų nurodymus. per stipriai arba per silpnai 
suveržus varžtus, „segway pt“ gali sugesti.

ATSARGIAI
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LietuviškaiJei jūsų riedis „Segway PT“ jau surinktas, galite praleisti šią 
dalį. Toliau skaitykite skyrių „Vairo aukščio reguliavimas“ 

Vairalazdės tvirtinimas
reikalingas įrankis – 3 mm šešiakampis raktelis.
Norint pritvirtinti vairalazdę prie vairo rėmo:
1. Patikrinkite, kad „Segway PT“ būtų išjungtas ir įkrovimo laidas 
    ištrauktas iš elektros lizdo.
2. Vairalazdę lygiai pridėkite prie vairo rėmo, atkreipkite dėmesį į 
    lygiavimo žymą.
3. Pridėkite vairalazdę prispaudžiančią detalę prie vairalazdės.
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4. Įkiškite 3 varžtus per skyles, esančias vairalazdę prispaudžiančioje 
   detalėje. 
5. Naudodami 3 mm veržliaraktį po truputį priveržkite visus 
    3 varžtus vienu metu.
6. Patikrinkite, kad tarpas tarp vairalazdę prispaudžiančios detalės 
    ir vairo rėmo būtų vienodas. Taip pat patikrinkite, kad tarpai 
   priveržtos detalės viršuje ir apačioje būtų vienodi. 
   Priveržkite 6 Nm jėga.
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Vairalazdė

Vairalazdę 
prispaudžianti 
detalė

Varžtai

Lygiavimo 
žyma
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Vairo rėmo tvirtinimas
reikalingas įrankis – 5 mm šešiakampis raktas.
Jei norite pritvirtinti vairo rėmą prie valdymo platformos, 
atlikite šiuos veiksmus.
1. Užmaukite vairo rėmą ant ašies, esančios ant valdymo platformos.

Ašis Vairo rėmas
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2. Įstatykite vairo rėmo tvirtinimo detales nuožulnia briauna 
    žemyn iš abiejų pusių.
3. Lengvai įkiškite varžtą per vairo rėmo tvirtinimo detales.
4. Prieš užverždami varžtą patikrinkite, kad vairo rėmas stovėtų tiesiai 
    ir per vidurį. Jei vairo rėmas nestovi tiesiai ir per centrą, ištiesinkite jį.
5. Užveržkite varžtą 11 Nm jėga.
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Centrinio pulto apdailos pritvirtinimas
jei norite pritvirtinti centrinio pulto apdailą, atlikite šiuos 
veiksmus.
1. Patikrinkite, ar „Segway PT“ išjungtas ir įkrovimo laidas ištrauktas 
    iš elektros lizdo.
2. Prispauskite centrinio pulto apdailą prie centrinio pulto.
3. Spustelėkite galinę apdailos dalį, kad ji įsitvirtintų jai skirtoje 
    vietoje.
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Įjungimo raktelio laikiklio pritvirtinimas
reikalingas įrankis – 3 mm šešiakampis raktas.

DĖMESIO:
Įjungimo raktelio laikiklį ir įjungimo raktelį laikiklyje rekomenduoja-
me pritvirtinti prieš pradedant važiuoti. Visada, kai važiuojate su „Se-
gway PT“, būkite atidūs ir žiūrėkite į priekį.
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Lietuviškai Pritvirtinkite įjungimo raktelio laikiklį, atlikdami šiuos veiksmus.
1. Pridėkite įjungimo raktelio laikiklį prie viršutinės vairo rėmo dalies. 
2. Įkiškite varžtą per įjungimo raktelio laikiklį ir įsukite į vairo rėmą.
3. Priveržkite 2 Nm jėga.
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LietuviškaiĮjungimo raktelio laikiklio pritvirtinimas
Norėdami įjungimo raktelį įstatyti į vairo rėmo laikiklį, prie įjungimo 
raktelio nugarėlės prisukite įjungimo raktelio laikiklį.

Įjungimo raktelio įstatymas į vairo rėmo laikiklį
kad įstatytumėte įjungimo raktelį, atlikite šiuos veiksmus.
1. Patikrinkite, ar įjungimo raktelio laikiklis yra pritvirtintas prie
    įjungimo raktelio.
2. Įstumkite išmanųjį raktelį į vairo rėmo laikiklį.
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Vairo rėmo paruošimas
reikalingas įrankis – 3 mm šešiakampis raktas.
Išpakavus „Segway PT“, vairo rėmas būna sustumtas iki minimalaus 
ilgio. Norint nustatyti reikiamą vairo rėmo aukštį, pirma reikia jį su-
rinkti. 
Norėdami surinkti vairą, atlikite šiuos veiksmus.
1. Išsukite vairo rėmo aukščio reguliavimo varžtą. 
2. Traukite viršutinę vairo rėmo dalį į viršų, kol pamatysite tarpą, 
    skirtą aukščio reguliavimo varžtui įkišti.
3. Įstatykite vairo rėmo aukščio reguliatorių ir užsukite.
4. Jį užveržkite 2 Nm jėga.
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Lietuviškai

Vairo aukščio reguliavimas
reikalingas įrankis – 3 mm šešiakampis raktas.
Norėdami nustatyti vairo aukštį, atlikite šiuos veiksmus.
1. Atlaisvinkite vairo rėmo aukščio reguliatorių.

1

2

3

Aukščio reguliavimo 
pleištas

Reguliatorius
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Lietuviškai 2. Nustatykite aukštį traukdami vairo rėmo viršutinę dalį į viršų. 
    Vairalazdė turi būti šiek tiek aukščiau nei jūsų alkūnės. Matuokite 
    stovėdami ant žemės. Šitaip nustatę reikiamą aukštį, galėsite 
    patogiai važiuoti riedžiu „Segway PT“.
3. Užveržkite aukščio reguliatorių 2 Nm jėga.

teisingai nustatyti vairo aukštį yra labai svarbu, nes nuo to 
priklauso jūsų važiavimo kokybė ir saugumas.

DĖMESIO:
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Lietuviškaiakumuliatorių įkrovimas

Prieš pirmą kartą naudojant riedį „Segway PT“, jo akumuliatoriai turi 
būti kraunami ne trumpiau kaip 12 valandų. 

Du ličio jonų akumuliatoriai yra pritvirtinti prie valdymo platformos 
apačios.
Kad maksimaliai išnaudotumėte „Segway PT“ galimybes, akumulia-
torius įkraukite po 12 valandų bent kartą per mėnesį arba įkraukite 
kiekvieną kartą, kai naudojotės „Segway PT“ ilgiau nei 12 valandų. 
Akumuliatorius galima įkrauti tik tada, kai jie yra leidžiamos tempe-
ratūros intervale.

DĖMESIO:
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Lietuviškai Papildomos informacijos galite rasti išsamiojo žinyno da-
lyje „akumuliatorių parametrai“.

Savo naujo riedžio „Segway PT“ akumuliatorius įkraukite ne trum-
piau kaip 12 valandų. Rekomenduojame tai atlikti kuo greičiau nuo 
pristatymo dienos.
Visada kraukite akumuliatorius sausoje ir švarioje aplinkoje.
Norėdami įkrauti akumuliatorius, atlikite šiuos veiksmus.
1. Atidarykite „Segway PT“ įkrovimo lizdą.
2. Patikrinkite, kad įkrovimo lizdas būtų sausas.

DĖMESIO:
Nekiškite įkrovimo laido į įkrovimo lizdą, jei lizdas drėgnas.
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Lietuviškai

Įkrovimo lizdas

Įžemintas 
elektros 
lizdas

Akumuliatoriai
Įkrovimo laidas
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Lietuviškai 3. Vieną įkrovimo laido galą prijunkite prie įžeminto elektros lizdo 
  (100 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz). Įkrovimo laidas turi būti patikimai 
   izoliuotas.
4.  Kitą įkrovimo laido galą įstatykite į „Segway PT“ įkrovimo lizdą.
5. Patikrinkite, ar įkrovimo indikatorių lemputės šviečia žaliai.
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Lietuviškai

Įkrovimo 
indikatorių 
lemputės
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Lietuviškai

Įkrovimo indikatorių lemputės
Šioje žinyno dalyje aprašomos įkrovimo indikatorių lemputės ir jų 
reikšmės.
• Deganti žalia šviesa reiškia, kad akumuliatoriai yra kraunami.
• Mirksinti žalia šviesa reiškia, kad akumuliatoriai yra įkrauti.
• Raudona šviesa reiškia, kad akumuliatorius neveikia arba jo 
   veikimas sutrikęs.
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Lietuviškai

Nelaikykite nenaudojamo „Segway PT“ neįkrautais akumuliatoriais. 
Bent vieną kartą per mėnesį riedžio „Segway PT“ akumuliatorius rei-
kia įkrauti ne trumpiau kaip 12 valandų. Jei „Segway PT“ nenaudoja-
mas ir jo akumuliatoriai neįkrauti, per ilgesnį laiką akumuliatoriai gali 
išsikrauti ir sugesti nepataisomai.

Išsamiajame žinyne yra daug naudingos informacijos apie akumulia-
torių krovimą. Laikykitės šių nurodymų.

DĖMESIO:
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Lietuviškai saugumo funkcijos
Riedyje „Segway PT“ įdiegta daug saugumo funkcijų. Prieš pradedant 
naudotis „Segway PT“, labai svarbu suprasti, kaip šios funkcijos veikia. 

perskaitykite ir naudokitės visomis saugumo funkcijomis, 
aprašytomis pradedančiojo žinyne, išsamiajame žinyne ir 
saugaus naudojimo filme DvD. važiuojantysis riedžiu turi su-
prasti, kaip veikia greičio ribotuvas, vairo vibracija ir saugus 
„segway pt“ išsijungimas.

riedyje įdiegtos sistemos įspėja ne apie visus saugaus nau-
dojimo pažeidimus. papildomų saugaus naudojimo patarimų 
rasite skyriuje „kaip išvengti pavojaus“.

ĮSPĖJIMAS!

DĖMESIO:



53

Lietuviškaigreičio ribotuvas
Pasiekus nustatytą apribotą greitį, „Segway PT“ vairas ima svirti jūsų 
link ir mažina greitį. Tai greičio ribotuvas, neleidžiantis viršyti nusta-
tyto greičio.
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Lietuviškai

Riedžio „Segway PT“ greičio ribotuvas suveikia ir įspėja, kad jūs va-
žiuojate per greitai. Kai vairas ima svirti jūsų link, nebesvirkite į priekį 
ir prilėtinkite greitį. Visada išlaikykite atstumą tarp savęs ir „Segway 
PT“ vairo.
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Lietuviškai

Nors „segway pt“ sukurtas taip, kad jūs visose situacijose 
išliktumėte vertikalioje pozicijoje, ši techninė ypatybė gali 
neišlaikyti, jei staigiai ir smarkiai virsite į priekį, nepaisysite 
greičio ribotuvo.

Greitis, kurį pasiekus „Segway PT“ ima svirti atgal, priklauso nuo dau-
gelio aplinkybių, tokių kaip važiavimo stilius, kelio danga, važiuotojo 
svoris, taip pat nuo to, ar yra nustatytas pradedančiojo greičio limitas, 
akumuliatorių įkrovos lygis, kaip stovima ant „Segway PT“ ir kt.

ĮSPĖJIMAS!
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Lietuviškai vairo vibracija
Tai yra vienas būdų, kaip riedis „Segway PT“ jus įspėja apie pavojų 
nuvirsti. Vairas ima vibruoti ir „Segway PT“ pradeda skleisti įspėjamąjį 
garsą. Tai vadinama vibruojančiu vairu.
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Lietuviškai

Jei vairas ima vibruoti važiuojant – sulėtinkite greitį. Jei vairas nenu-
stoja vibruoti, sustokite ir nulipkite nuo „Segway PT“. Nebandykite vėl 
pradėti važiuoti, kol vairo vibracijos priežastis nebus surasta ir gedi-
mai pašalinti. Jei vairo vibracija atsiranda stovint ar užstrigus už kliū-
ties – nedelsdami nulipkite ir nepradėkite vėl važiuoti.
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Lietuviškai

Niekada nepaleiskite riedžio „segway pt“ iš rankų, kai jis 
yra pusiausvyros būsenos, nes „segway pt“ važiuos keletą 
metrų, įsijungs vairo vibracija ir bus automatiškai išjungtas 
pusiausvyros režimas. paleidę riedį, kai jis yra pusiausvyros 
būsenos, jūs rizikuojate sužeisti kitus žmones ar apgadinti 
„segway pt“.

ĮSPĖJIMAS!
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Lietuviškai
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Lietuviškai saugus išsijungimas
Riedis „Segway PT“ saugiai išsijungia, jei aptinkama sistemos klaida 
arba tuomet, kai akumuliatoriuose likę per mažai galios, kad būtų 
galima saugiai važiuoti.  
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Lietuviškai

Kai suveikia saugus išsijungimas, „Segway PT“ pats sumažina greitį, 
ima vibruoti vairas, skleidžia garsą, mirksi pusiausvyros būsenos in-
dikatorių lemputės. Pasigirsta garsas, įspėjantis apie išsijungimą, ir 
įjungimo raktelio ekrane pasirodo įspėjamieji ženklai.
Kai suveikia saugus išsijungimas, jūs turite apie 10 sekundžių, kad 
saugiai sustotumėte ir nuliptumėte nuo „Segway PT“. Po 10 sekun-
džių, kai būna visiškai sustojęs, „Segway PT“ išsijungia.
Jei suveikia saugaus išsijungimo funkcija, atlikite šiuos veiksmus. 
1. Nedelsdami sustokite.
2. Atsargiai nulipkite nuo riedžio, nukelkite pirma vieną koją, 
    tada kitą.
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Lietuviškai

Niekada nebandykite vėl įjungti ir važiuoti riedžiu „segway 
pt“ po to, kai jis saugiai išsijungė dėl akumuliatorių gedimo 
ar nepakankamo jų įkrovimo lygio. po saugaus išsijungimo 
riedis gali nebeturėti užtektinai galios išlaikyti pusiausvyrą, 
ypač tuomet, jei norėsite važiuoti greičiau. jei bandysite to-
liau važiuoti po saugaus išsijungimo, rizikuojate nuvirsti. Dėl 
to gali sutrumpėti akumuliatorių naudojimo laikas ir suma-
žėti jų talpa.

ĮSPĖJIMAS!
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Lietuviškai

kai kurios parduotuvių saugos sistemos, apsaugančios nuo 
vagysčių, gali paveikti „segway pt“ gebėjimą išlaikyti pu-
siausvyrą ar saugų išsijungimą. Nevažiuokite pro saugos sis-
temų daviklius arčiau kaip 1,5 m atstumu.

ĮSPĖJIMAS!
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Lietuviškai

suveikus saugiam išsijungimui, nevažiuokite riedžiu tol, kol 
to priežastis nebus nustatyta arba nebus pašalinti tai nulėmę 
gedimai.

ĮSPĖJIMAS!
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Lietuviškaigreičio ribotuvas
Kai važiuojate riedžiu „Segway PT“, jis yra pusiausvyros būsenos. Bū-
damas šios būsenos, riedis reaguoja į jūsų pasvirimus, kai jūs linkstate 
į priekį ar atgal, verčiate vairą į šonus. Šie judesiai perduodami į ratus 
ir jie atitinkamai valdomi. „Segway PT“ taip pat turi funkciją lėtai va-
žiuoti net tada, kai jūs ant jo nestovite. Nulipkite nuo riedžio ir veskite 
jį šalia savęs, kai prieš jus yra nepravažiuojamų kliūčių, t. y. laiptai, 
kelkraštis ar pavojinga kelio danga. Būkite atidūs ir nepaleiskite „Se-
gway PT“ iš rankų, kai jį vedate šalia savęs, nes riedis gali pats pradėti 
važiuoti. Jūs galite matyti, ar „Segway PT“ yra pusiausvyros būsenos, 
pažvelgę į pusiausvyros būsenos indikatorių lemputes, esančias ant 
centrinio pulto. Lemputės mirksi arba sukasi ratu, išmaniojo raktelio 
ekrane matyti linksmas veidukas.
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Lietuviškai informacija apie važiuotojo 
svorio jutiklius
Riedyje „Segway PT“ po kilimėliais yra įrengti 4 svorio jutikliai. Kai „Se-
gway PT“ įjungtas, jie rodo, ar jūs užlipę ant riedžio, ar nulipę nuo jo.

Važiuotojo svorio jutikliai
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Lietuviškai

Kai jūs tinkamai stovite ant kilimėlių, visi 4 važiuotojo svorio jutikliai 
yra nuspaudžiami ir „Segway PT“ gali normaliai laikyti pusiausvyrą. Jei 
nuspausti mažiau nei 3 svorio jutikliai, riedis sumažina greitį, nepaisy-
damas, kad išjungti pradedančiojo nustatymai. Kai tik jūsų pėdos yra 
tinkamai padėtos ant visų 4 svorio daviklių, „Segway PT“ vėl pradeda 
normaliai važiuoti. Jei „Segway PT“ juda ir nė vienas iš 4 važiuotojo 
svorio jutiklių nėra nuspaustas, pradeda vibruoti vairas, riedis persi-
jungia į laukimo būseną ir kartu išjungiamas pusiausvyros režimas.
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Lietuviškai

ant „segway pt“ kilimėlių niekada nedėkite jokių kitų daiktų, 
čia gali būti statomos tik važiuotojo pėdos. kai ant kilimėlių 
yra koks nors svoris, riedis gali pradėti važiuoti be važiuoto-
jo. Nevaldomas „segway pt“ gali atsitrenkti į kitą žmogų ar į 
svetimą nuosavybę ir taip sukelti pavojų sveikatai ar apga-
dinti turtą.

ĮSPĖJIMAS!



69

Lietuviškaikaip važiuoti riedžiu 
„segway“
prieš pradedant važiuoti
• Jūsų stovėsena ir požiūris į važiavimą turi įtakos saugumui. Atidžiai 
  stebėkite aplinką, kuria važiuojate, tik taip galite išvengti kliūčių ir 
  slidžių paviršių.
• Rankomis laikykite vairalazdę, atpalaiduokite kojas, truputėlį 
  sulenkite kelius ir alkūnes. Tai padės jums išlaikyti pusiausvyrą 
   važiuojant nelygiu paviršiumi.
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Lietuviškai

• Tarp važiuotojo ir vairo rėmo turi būti išlaikomas 5–7 cm tarpelis. 
  Nesisverkite per vairalazdę. Priverstinis persisvėrimas labai padidina
  virtimo ir kontrolės praradimo riziką.
• Pėdas statykite kilimėlių viduryje.
• Kelis kartus pabandykite staigiai sustoti.
• Stovėkite lygiagrečiai vairo rėmui, lenkitės į šonus atlikdami posūkį.
• Lenkite vairo rėmą į posūkio pusę.
• Patikrinkite, kad vairalazdė būtų tinkamame aukštyje.
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Lietuviškaikaip išvengti pavojaus
„Segway PT“ yra labai manevringas ir gali lengvai apvažiuoti įvairias 
kliūtis. Vis dėlto jūs turite būti labai atsargūs, gebėti pastebėti kliūtis ir 
jų išvengti: nevažiuokite per ledą, šlapią paviršių, smėlį, nevažiuokite 
stačiomis įkalnėmis ir kt. kliūtimis.
Pamatę pavojingą kliūtį ar paviršių, nulipkite nuo riedžio ir įveikite 
kliūtį vesdamiesi riedį šalia savęs.
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Lietuviškai kaip išvengti slydimo
„Segway PT“ padangos turi liestis su paviršiumi, kad riedis išlaikytų 
pusiausvyrą. 
Riedis slysta, kai padangos praranda sukibimą su kelio danga. Dėl to 
dažniausiai prarandama kontrolė ir galima nuvirsti. „Segway PT“ gali 
prarasti sukibimą su kelio danga atliekant staigius manevrus, važiuo-
jant per slidžią dangą, netvirtus paviršius ar į stačias įkalnes.
• Venkite staigiai stabdyti ar greitėti.
• Nevažiuokite per slidžius paviršius, ledą, šlapią žolę ir šlapias grindis.
• Nevažiuokite per netvirtus paviršius, akmenis, šiukšles, medžių 
  šakas. 
• Stebėkite kelio dangos pasikeitimus, atsargiai įveikite kauburius
  skersai kelio, skirtus greičiui reguliuoti (vadinamuosius „gulinčius 
  policininkus“), slenksčius ir kitus nelygumus.
• Venkite važiuoti į stačias įkalnes ir nuo jų.
• Užtikrinkite padangų sukibimą su paviršiumi.
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Lietuviškai
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Lietuviškai kaip nesuklupti
Suklumpama tuomet, kai „Segway PT“ užvažiuoja ant kokios nors 
kliūties ar pavojingo paviršiaus ir dėl to visiškai ar laikinai sustoja. To 
padarinys – virtimas.

• Venkite kelkraščių, duobių, laiptų ir kitų kliūčių.
• Nevažiuokite per kliūtis, kurios gali atsitrenkti į „Segway PT“ dugną.
• Stebėkite, kada keičiasi kelio danga, pavyzdžiui, kai baigiasi 
  asfaltas ir prasideda pieva, atsargiai įveikite kauburius skersai kelio, 
  skirtus greičiui reguliuoti (vadinamuosius „gulinčius policininkus“), 
  slenksčius.



75

Lietuviškaikaip išvengti nestabilaus pasvirimo
„Segway PT“ laiko pusiausvyrą ir neleidžia jums nuvirsti į priekį ar at-
gal, bet ne į šonus. Jūs patys turite laikyti pusiausvyrą virsdami į šoną 
posūkio metu. Jei jūs neišlaikote pusiausvyros, riedis gali pasvirti ir 
apvirsti. 
• Venkite važiuoti išilgai statiems šlaitams.
• Krypkite visu kūnu kartu su vairo rėmu sukdami į šoną.
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Lietuviškai

• Laikykite vairo rėmą vertikalioje pozicijoje, kai važiuojate išilgai 
  šlaito.
• Venkite atlikti posūkio manevrą važiuodami šlaitu ar nuožulnia
  plokštuma.
• Nepaleiskite vairo važiuodami šlaitu ar nuožulnia plokštuma, 
   nes vairas kryps šlaito papėdės link. Dėl to galima nuvirsti.
• Važiuokite per siaurų takelių vidurį.
• Venkite atlikti posūkį važiuodami atgal.
• Neleiskite vienam ratui nuvažiuoti nuo kelio krašto.
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Lietuviškaikaip pradėti važiuoti riedžiu 
„segway“
Šioje žinyno dalyje aprašoma, kaip važiuoti su „Segway PT“ pirmą kar-
tą. Pateikiama daug naudingų patarimų visoms situacijoms.
Naudokitės aprašytais etapais mokydamiesi važiuoti riedžiu „Segway 
PT“. Treniruotėms pasirinkite žinomą ir saugią aplinką, kad ten saugiai 
išbandytumėte „Segway PT“.
Prieš pradėdami važiuoti patikrinkite, ar „Segway PT“ patikimai su-
rinktas ir įkrauti akumuliatoriai.

Apžiūrėkite „Segway PT“ prieš kiekvieną važiavimą. Neva-
žiuokite, jei bent viena iš detalių nepriveržta, padangose 
trūksta slėgio arba jos pažeistos.

Nevilkėkite drabužių ir nenešiokite aksesuarų, kurie patys 
arba jų dalys galėtų būti įsukti tarp ratų arba užsikabinti už 
vairalazdės ar kitų riedžio „Segway PT“ detalių.
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Lietuviškai 1 žingsnis: kaip paruošti 
„segway pt“ važiuoti
Pasiruoškite pirmajam važiavimui taip, kaip čia nurodyta.
1. Pasirinkite tinkamą vietą. Bandomojo važiavimo vieta gali būti 
    lauke ir viduje. Plotas turi būti ne mažesnis nei 4x4 metrai. 
    Paviršius turi būti lygus, užtikrinantis gerą sukibimą su 
    padangomis. Šioje teritorijoje neturi būti kliūčių, automobilių, 
    gyvūnų, dviračių, mažų vaikų ir kitų dėmesį blaškančių daiktų.
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Lietuviškai

2. Jums turėtų padėti patyręs žmogus, kuris yra susipažinęs su 
    pradedančiojo žinynu ir saugaus naudojimo DVD filmu.
3. Užsidėkite šalmą, užsisekite šalmo tvirtinamąją juostelę taip, 
    kaip nurodo gamintojas. 

4. Pastatykite „Segway PT“ į teritorijos ar patalpos vidurį.
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Lietuviškai

5. Nustatykite tinkamą vairo rėmo aukštį.
6. Išsiaiškinkite įjungimo raktelio funkcijas.
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Lietuviškai2 žingsnis: kaip įjungti „segway pt“
Spauskite įjungimo ir išjungimo mygtuką, kai norite įjungti „Segway 
PT“. Įjungimo ir išjungimo mygtukas yra apatiniame kairiajame įjun-
gimo raktelio krašte.

Įjungimo ir išjungimo 
mygtukas.
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Lietuviškai

Išgirsite įjungimo garsą ir užsidegs pusiausvyros indikatorių lempu-
tės, įspėjančios, kad „Segway PT“ yra įjungtas. Įjungtas „Segway PT“ 
yra laukimo būsenos.

Dar nelipkite ant „segway pt“! riedis yra įjungtas, bet neį-
jungta pusiausvyros būsena.

ĮSPĖJIMAS!

Pusiausvyros 
indikatorių 
lemputės.
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Lietuviškai3 žingsnis: kaip patikrinti, ar 
įjungtas pradedančiojo režimas
Patikrinkite, ar pradedančiojo nustatymai yra įjungti. Įjungimo rakte-
lio ekrane turi matytis vėžliuką vaizduojanti figūrėlė.

Naujas riedis „segway pt“ yra gamykloje suprogramuotas 
taip, kad būtų pradedančiojo nustatymai. jeigu įjungę „se-
gway pt“ nematote vėžliuko figūrėlės įjungimo raktelyje, ne-
važiuokite tol, kol neįjungsite pradedančiojo nustatymų. 

ĮSPĖJIMAS!
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Lietuviškai Pradedančiojo 
nustatymas

Vėžliukas



85

Lietuviškai

Dar nelipkite ant valdymo platformos. „segway pt“ yra įjung-
tas, bet dar nelaiko važiuotojo pusiausvyros.

ĮSPĖJIMAS!
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Lietuviškai 4 žingsnis: prieš užlipant ant 
riedžio „segway“
„Segway PT“ yra įjungtas, bet dar nelaiko pusiausvyros. Priėję prie 
„Segway PT“ iš galo, patikrinkite, ar valdymo platforma yra horizon-
talioje padėtyje, o vairo rėmas – vertikalioje. Tai patikrinti jums padės 
pusiausvyros indikatorių lemputės. Jei kuri nors iš lempučių dega 
raudonai, verskite vairo rėmą ar valdymo platformą į priešingą pusę 
nei deganti lemputė. Kai riedis „Segway PT“ paruoštas pereiti į pu-
siausvyros būseną, vidurinė lemputė užsidega žaliai. Prieš lipdami 
ant „Segway PT“ patikrinkite, ar įjungimo raktelis įstatytas į raktelio 
laikiklį, esantį ant vairavimo rankenos rėmo.



87

Lietuviškai

Kai vidurinė pusiausvyros indikatoriaus lemputė dega žaliai, galima 
stoti ant „Segway PT“ kilimėlių.

Raudona Žalia
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Lietuviškai 5 žingsnis: užlipus ant „segway pt“
Prieš pirmą kartą užlipant ant „Segway PT“, reikia laikytis šių taisyklių.
• Žmogus, kuris jus prižiūri, turi stovėti prieš jus ir tvirtai rankomis 
  laikyti vairalazdę. 
• Patikrinkite, ar vidurinė pusiausvyros indikatoriaus lemputė dega 
  žaliai.
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Kaip užlipti ant riedžio „Segway PT“
1. Abi rankas laikykite ant vairalazdės, žengdami ant „Segway PT“ 
    žiūrėkite į priekį, o ne į apačią.
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2. Uždėkite vieną koją ant kilimėlio.

3. Lėtai perkelkite savo svorį ant kojos, kuri jau yra ant kilimėlio.
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4. Nejudindami vairo rėmo, lėtai užkelkite kitą koją ant kilimėlio. 
Atsipalaiduokite ir žiūrėkite į priekį.

DĖMESIO:
Būkite budrūs. Kai kurie žmonės pirmą kartą užlipę ant „Segway PT“ 
nesąmoningai virsta atgal.
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5. Jei jaučiatės nesaugiai, nulipkite nuo riedžio „Segway PT“ nukelda-
mi pirma vieną koją, tada kitą. Po pertraukėlės vėl bandykite užlipti. 
Jus prižiūrintis žmogus turi tvirtai laikyti „Segway PT“ vairą. 



93

Lietuviškai

Čia pateikiami paveikslėliai rodo, ką matysite įjungimo raktelio ekra-
ne ir centriniame pulte, kai atsistosite ant riedžio „Segway PT“.

Pasiruošęs 
užlipti

Važiuotojas užlipęs, 
pusiausvyros būsena 
įjungta
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Išlaikykite valdymo platformą stabilią. Paveikslėlyje pavaizduota, ko-
kia stovėsena yra taisyklinga.
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Lietuviškai6 žingsnis: kaip judėti į priekį 
ir atgal 
Riedis „Segway PT“ juda į priekį ir atgal reaguodamas į jūsų kūno po-
ziciją. Norėdami judėti į priekį ar atgal, privalote elgtis pagal šias tai-
sykles.
1. Padedančiajam asmeniui pasiruošus jums padėti, lėtai svirkite į 
    priekį ir „Segway PT“ ims važiuoti į priekį. Tada lėtai svirkite atgal, 
    kol pajusite, kad riedis sustoja. Šį veiksmą pabandykite atlikti keletą 
    kartų.
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stipriai nesiūbuokite „segway pt“ į priekį ir atgal, nes padan-
gos gali netekti sukibimo su danga ir atsiras tikimybė nuvirs-
ti.

ĮSPĖJIMAS!

2. Pažiūrėkite per petį. Lėtai svirkite atgal ir „Segway PT“ ims 
    važiuoti atgal. Tada lėtai svirkite į priekį, kol pajusite, kad riedis 
    sustoja. Šį veiksmą pabandykite atlikti keletą kartų.
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DĖMESIO:
Važiuoti atbulomis rekomenduojama tik labai trumpą atstumą.

3. Stebint prižiūrėtojui, pabandykite judėti į priekį ir atgal trumpais 
    atstumais. Laikykitės saugaus atstumo nuo įvairių kliūčių. 

važiuodami atbulomis nesukite į šoną ir važiuokite lėtai.

ĮSPĖJIMAS!
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Lietuviškai 7 žingsnis: kaip sustoti
Norėdami sustoti, linkite į priešingą pusę, nei važiuojate. 

Norėdami sustoti, elkitės pagal šias taisykles.
1. Važiuodami į priekį lėtai svirkite visu kūnu atgal tol, kol „Segway PT“ 
    sustos.
2. Riedžiui sustojus, stovėkite tiesiai, kad galėtumėte laikyti 
    pusiausvyrą. Jeigu riedžiui sustojus vis dar linksite atgal, 
    „Segway PT“ ims važiuoti atgal.
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DĖMESIO:
Stabdydami naudokite sėdimosi pozą, pečius laikykite lygia-
grečiai klubams ir perkelkite savo svorį atgal.

venkite staigaus sustojimo ir slidžių paviršių. staigiai 
stabdant ant slidaus paviršiaus, „segway pt“ padangos 
gali netekti sukibimo ir jūs galite nuvirsti.

ĮSPĖJIMAS!
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• visada kontroliuokite sustojimą. venkite staigaus 
  stabdymo. kontroliuokite sustojimą, savo svorį lėtai 
   perkelkite prieš važiavimo kryptį.
• venkite slidžių paviršių. „segway pt“ padangos gali 
   netekti sukibimo ir jūs galite nuvirsti.

ĮSPĖJIMAS!
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Lietuviškai 8 žingsnis: kaip daryti posūkį 
važiuojant riedžiu
„Segway PT“ sukasi į tą pusę, į kurią lenkiamas vairo rėmas. Riedis 
pasisuka į kairę ar į dešinę, jei vairo rėmas lenkiamas į tam tikrą pusę.

apsisukimas vietoje
Pirmiausia pabandykite apsisukti vietoje. Tam reikia vairo rėmą pa-
sukti į tą pusę, į kurią norite suktis. „Segway PT“ apsisuks vietoje. Šitaip 
pabandykite apsisukti į kairę ir į dešinę.
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Lietuviškai Posūkio darymas važiuojant
Jei išmokote važiuoti į priekį, atgal ir apsisukti vietoje, lėtai pabandy-
kite važiuoti į priekį ir sukti. Atpalaiduokite kelius ir linkite į posūkio 
vidų kartu su vairo rėmu. Sukdamiesi išlaikykite savo kūną lygiagre-
čiai vairo rėmui. Staigūs posūkiai gali būti pavojingi, todėl lėtai linkite 
į šonus kartu su vairu.
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Lietuviškai9 žingsnis: kaip nulipti nuo riedžio
Sustojus ir norint saugiai nulipti nuo „Segway PT“, vairo rėmą turi lai-
kyti padedantis asmuo.
Nulipdami stenkitės stovėti vienoje vietoje ir vairo rėmą laikykite ver-
tikaliai.
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Nulipkite nuo riedžio „Segway PT“ laikydamiesi šių taisyklių.
1. Nuo riedžio nulipkite nelinkdami atgal ir į šonus, nukelkite 
    pirma vieną koją, tada kitą.

Nulipdami nuo „segway pt“, nelenkite vairo rėmo atgal ar į 
šonus.

ĮSPĖJIMAS!

2. Nulipę nuo riedžio laikykite vairą ranka. Paleidus vairą, „Segway PT“ 
    gali pradėti važiuoti į priekį ir padaryti žalos.
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Nulipdami nestumkite „segway pt“ į priekį.

ĮSPĖJIMAS!
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3. Kai nulipate, „Segway PT“ persijungia į pusiausvyros būseną be 
    važiuotojo. Būdamas šios būsenos riedis gali važiuoti į priekį, 
    atgal ir suktis į šonus pagal tai, kaip jūs pakreipiate vairą. Šią 
    funkciją galima naudoti norint „Segway PT“ užvesti ant laiptų, 
    pravesti pro saugiai nepravažiuojamas kliūtis ar paviršius.
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Paveikslėliuose parodoma, ką matysite įjungimo raktelio ekrane ir 
kaip švies pusiausvyros indikatorių lemputės, kai nulipsite nuo rie-
džio „Segway PT“.

Pusiausvyros būsena be 
važiuotojo, kai jūs esate nulipę.

Pusiausvyros būsena, 
kai jūs esate užlipę.
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jei būdamas pusiausvyros būsenos be važiuotojo „segway 
pt“ judės per greitai, ims vibruoti vairas ir įsijungs laukimo 
būsena (pusiausvyros režimas).

DĖMESIO:
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Lietuviškai10 žingsnis: riedžio apsauga
Riedyje „Segway PT“ įmontuota gamyklinė apsaugos sistema, kurią 
rekomenduojame naudoti, kai „Segway PT“ paliekamas be priežiū-
ros. Sistemą sudaro garsinis signalas ir elektros variklių funkcija, blo-
kuojanti ratus. Dėl variklių blokavimo funkcijos „Segway PT“ sunku 
tempti. Saugiausia riedį „Segway PT“ laikyti kokioje nors patalpoje, o 
įjungimo raktelį laikyti atskirai nuo riedžio. Saugos sistema skirta nau-
doti tuomet, kai jūs esate netoli „Segway PT“ ir galite išgirsti suveikusį 
garsinį signalą. Jeigu jums reikia palikti „Segway PT“ nesaugioje vieto-
je, įjunkite saugos sistemą įjungimo rakteliu ir naudokite apsauginę 
spyną.
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Jei norite įjungti apsaugos sistemą, atlikite šiuos veiksmus.
1. Nulipkite nuo „Segway PT“.
2. Paspauskite apsaugos mygtuką.

Apsaugos mygtukas.
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3. Paspaudę apsaugos mygtuką, išgirsite garsinį įspėjimą, kad saugos 
    sistema įjungta. Įjungimo ekrane pamatysite spynelę.

Būtinai pasiimkite įjungimo raktelį (nepalikite įstatyto laikiklyje riedy-
je „Segway PT“).

4. Norėdami išjungti apsaugos sistemą, paspauskite apsaugos 
   mygtuką, esantį ant įjungimo raktelio. Kai spynelė neberodoma 
   įjungimo raktelio ekrane, tai reiškia, kad saugos sistema išjungta.
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Lietuviškai 11 žingsnis: kaip išjungti riedį
1. Norėdami išjungti Segway PT, nuspauskite įjungimo ir išjungimo 
    mygtuką, esantį ant įjungimo raktelio, ir laikykite nuspaudę 
    2 sekundes.

Įjungimo ir 
išjungimo mygtukas.

2. Įjungimo raktelio ekrane pasirodys miegantis veidukas, išgirsite 
    garsinį signalą, įspėjantį, kad „Segway PT“ išjungtas.



115

Lietuviškaibandomasis važiavimas
Jūs turite labai gerai įvaldyti „Segway PT“ prieš išvažiuodami iš terito-
rijos, kurioje mokėtės važiuoti. Kuo daugiau praktikuositės, tuo sau-
giau jausitės važiuodami už mokymosi teritorijos ribų
Ką patartina atsiminti praktikuojantis

• Važinėkite su įjungtu pradedančiojo nustatymu mokymosi vietoje, 
  kurioje nėra kliūčių, kol pasijusite ant „Segway PT“ patogiai. 
  Naudokite pradedančiojo nustatymus, kol galėsite užlipti, pajudėti 
  į priekį, atgal, apsisukti, sukti į šonus, sustoti, nulipti lygiai taip pat 
  lengvai, kaip galite vaikščioti.
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• Kol negalite atlikti visų veiksmų (važiavimas į priekį, stabdymas, 
  vairavimas) lengvai ir užtikrintai, nevažiuokite ten, kur gali būti 
  vaikų, pėsčiųjų, gyvūnų, automobilių, dviračių ir kitų potencialiai 
  pavojingų kliūčių.
• Pirmą kartą pabandyti važiuoti be pradedančiojo nustatymų 
  reikėtų rinktis tą pačią saugią vietą, kurioje mokėtės važiuoti pirmą 
  kartą.
• Būkite atidūs važiuodami naujose vietose.
• Būkite atidūs važiuodami pro duris.
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• Patikrinkite, kad ratai neužkliūtų už kliūties.

• Būkite labai atsargūs važiuodami per žolę ar nuvažiuodami bei 
  užvažiuodami nuo ar ant šaligatvio.
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Lietuviškai kelio dangos įvertinimas
Įgiję patirties, galėsite važiuoti įvairiais paviršiais, mokėsite išvengti 
slidžių, netvirtų paviršių, stačių įkalnių ir kliūčių. Visada važiuokite 
lėtai per dar neišbandytą važiavimo paviršių. Niekada neleiskite „Se-
gway PT“ pakilti į orą net trumpam, nes būdamas ore riedis netenka 
sukibimo su kelio danga ir nusileisdami galite prarasti kontrolę.

Pravažumas
„Segway PT“ gali važiuoti per nelygius paviršius. Važiuodami tiesiai 
per nelygius paviršius, laikykite vairą vertikaliai. Norėdami pasukti, 
lenkite vairą į šoną ir leiskite „Segway PT“ sekti norima trajektorija.
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Lietuviškai Kliūčių įvertinimas ir išvengimas
1. Nulipkite nuo kilimėlių.

2. Atkreipkite dėmesį į centrinį pultą ir patikrinkite, kad „Segway PT“ 
    būtų pusiausvyros būsenos be važiuotojo.

3. Apeikite „Segway PT“ iš priekio.

4. Lėtai pristumkite abu ratus prie laipto ar kelkraščio.

5. Visada stovėkite iš priekio ir aukščiau nei „Segway PT“. 
    Atsargiai užtraukite arba nuleiskite „Segway PT“ po vieną laiptelį.
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jei užstumiant ar nuleidžiant „segway pt“ nuo laiptelių ratai 
praslys, „segway pt“ gali persijungti į laukimo būseną. būda-
mas šios būsenos riedis jums nepadės jo užstumti ar nuleisti 
nuo laiptelių. Lėtai nuleiskite „segway pt“ nuo laiptelių. prieš 
bandydami tai pakartoti dar kartą įjunkite pusiausvyros bū-
seną be važiuotojo.

ĮSPĖJIMAS!
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visada stovėkite aukščiau nei „segway pt“. užstumkite riedį 
ant laiptų ar kelio krašto ir visada būkite aukščiau nuleisdami 
„segway pt“ nuo laiptų, kelio krašto ar šlaitų.
Niekada nevažiuokite riedžiu „segway pt“ ant ar nuo laiptų 
ar kelkraščių.

ĮSPĖJIMAS!
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Lietuviškai važiavimo etiketas
Važiuodami riedžiu „Segway PT“, vadovaukitės etiketo taisyklėmis.
• Būkite atsargūs ir galvokite apie kitus.
• Važiuokite užtikrintai ir laikykitės jums ir aplinkiniams saugaus 
  greičio.
• Visada būkite pasiruošę sustoti.
• Gerbkite pėsčiuosius ir užleiskite jiems kelią.
• Negąsdinkite pėsčiųjų. Važiuodami jiems už nugaros, garsiniu 
  signalu įspėkite, kad jūs artėjate, pristabdykite iki ėjimo greičio ir 
  aplenkite. Jei įmanoma, aplenkite iš kairės pusės. Artėdami 
  pėsčiajam iš priekio, laikykitės dešinės ir sulėtinkite.
• Ten, kur daug pėsčiųjų, važiuokite lėtai, ėjimo greičiu. 
  Aplenkite pėsčiuosius tik tuomet, jei yra pakankamai vietos tai 
  padaryti saugiai. Nesiblaškykite į šonus.
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• Kai greta važiuoja kiti riedžiai „Segway PT“, laikykitės saugaus 
  atstumo, saugokitės kliūčių ir pavojų, nevažiuokite šalia vienas 
  kito, nebent tam yra pakankamai vietos.
• Nestatykite „Segway PT“ tose vietose, kur jis gali kliudyti pėstiesiems.
• Per gatvę važiuokite tik tam skirtose vietose nepažeisdami kelių 
  eismo taisyklių.
• Važiuokite gatve tik tada, kai nėra pėsčiųjų tako arba juo 
  neleidžiama važiuoti.
• Nevažinėkite po privačią valdą, jei negavote leidimo iš savininko.
• Išstudijuokite ir laikykitės įstatymų bei kelių eismo taisyklių.
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Dėl riedžio „Segway PT“ galimybių ir paprasto naudojimo gali būti 
pernelyg pasitikima savo jėgomis. Jei jaučiate, kad mokate važiuoti 
per kliūtis, slidžiais, netvirtais ir nelygiais paviršiais ar stačiomis įkal-
nėmis, dėl per didelio pasitikėjimo savimi jūs galite lengvai prarasti 
„Segway PT“ kontrolę ir susidurti su kitomis transporto priemonėmis 
ar pėsčiaisiais, nuvirsti, patirti traumų. Kaip ir naudodami bet kurią 
kitą transporto priemonę, jūs rizikuojate patirti traumų. Perskaitę ir 
įsidėmėję toliau išvardytus nurodymus, susižalojimo ir žalos padary-
mo aplinkai riziką galite sumažinti iki minimumo.
• Perskaitykite šį žinyną ir pažiūrėkite saugaus naudojimo filmą.

• Neleiskite niekam naudotis savo „Segway PT“, išskyrus žmones, 
  kurie yra perskaitę šį žinyną ir pažiūrėję saugaus naudojimo filmą.
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• Važiuodami riedžiu „Segway PT“, visada naudokite patikimai 
   pritvirtintą ir jums tinkantį šalmą. Naudokite tik CE standartus 
   atitinkantį dviratininkų ar riedlentininkų šalmą, apsaugantį jūsų 
   pakaušį. Atsižvelgdami į važiavimo sąlygas ir savo patirtį, 
   naudokite papildomų apsaugos priemonių: pirštines, akių apsaugą, 
   riešų bei kelių apsaugas. Avėkite patogią ir apsaugančią jūsų 
   kojas avalynę.

• Atidžiai stebėkite neseniai išmokusiuosius važiuoti riedžiu 
  „Segway PT“. Visi, kurie yra neseniai išmokę važiuoti riedžiu, privalo 
  važiuoti su pradedančiųjų nustatymais. Jų saugumas yra jūsų 
  atsakomybė. Niekam neleiskite užlipti ant „Segway PT“ pirmą kartą, 
   nebent jūs laikysite vairą. Stebėkite neseniai išmokusiuosius
   važiuoti riedžiu „Segway PT“ tol, kol jie pasijus patogiai ir užtikrintai. 
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• Jei negalite išvengti slidžių, netvirtų paviršių, stačių šlaitų ir kliūčių, 
  nulipkite nuo „Segway PT“ ir, naudodami pusiausvyros būseną be
  važiuotojo, perveskite „Segway PT“ per minėtas kliūtis. Būkite 
  atsargūs važiuodami per siauras ir riboto ploto erdves.

• Būkite atsargūs važiuodami į, nuo, išilgai šlaitų. Nebandykite 
  važiuoti išilgai šlaito, jei paviršius netvirtas ar slidus. Tokiu atveju
  nulipkite ir riedį „Segway PT“, esantį pusiausvyros būsenos be 
  važiuotojo, veskite šlaitu, patys būdami aukščiau nei riedis. 
  Važiuodami į įkalnę, šiek tiek stipriau linkite į priekį, kad 
  išlaikytumėte pusiausvyrą.

• Važiuodami pro duris, arkas, šakas, kelio ženklus ir kitus žemai 
  esančius objektus, nepamirškite, kad stovėdami ant riedžio ir 
  būdami su šalmu esate aukštesni nei paprastai. Posūkį visada 
  įveikite lėtai ir atsargiai. Greitai įveikiant posūkius galima 
  prarasti kontrolę ir nuvirsti. Sukdami linkite į posūkio pusę. 
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• Nevažiuokite šlaitais, taip pat netvirtais, įtartinais paviršiais, kuriais 
  niekada nesate važiavę ir manote, kad tai gali būti pavojinga. 
  Tokiu atveju nulipkite ir „Segway PT“, esantį pusiausvyros būsenos 
  be važiuotojo, veskite šalia savęs.

• Nevilkėkite pernelyg laisvų drabužių. Jie gali būti įsukti tarp ratų ar 
  trukdyti vairuoti. 

• „Segway PT“ skirtas vienam asmeniui. Nevažiuokite dviese ar 
  daugiau. Nelaikykite rankose ar nešioklėje vaiko, kai važiuojate 
  riedžiu.

• „Segway PT“ nėra sukurtas, išbandytas ar patvirtintas kaip 
  medicininė priemonė. Jūs turite sugebėti be niekieno pagalbos, 
   niekur nesilaikydami užlipti ir nulipti nuo „Segway PT“ lygiai taip,
   kaip užlipate ir nulipate laiptais.
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• Važiuodami abi rankas laikykite ant vairalazdės, o abi kojas – ant 
 kilimėlių. Važiuodami nieko nelaikykite rankoje ar rankose. 
 Jeigu jums reikia vežtis kokius nors daiktus, naudokite „Segway PT“ 
 krepšius, kurie rekomenduojami ir pritaikyti „Segway“. Taip pat galite
 naudoti ant pečių laikomą kuprinę.

• Važiuoti laiptais, eskalatoriumi, pro besisukančias duris yra labai 
  pavojinga.
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• Nenulipkite nuo važiuojančio „Segway PT“. Visada sustokite prieš 
  nulipdami. 

• Nevažiuokite prasto matomumo sąlygomis be žibinto. Norėdami 
  saugiai važiuoti, jūs turite aiškiai matyti kelią prieš save ir būti 
  matomi kitiems.

• Atsipalaiduokite. Važiuokite šiek tiek sulenkę kojas ir rankas per 
   kelius ir alkūnes, galvą laikykite iškėlę.

• Būkite labai atsargūs važiuodami per sankryžą, gatvę, kampą, duris 
  ir kitas kliūtis, kur reikia sumažinti greitį ar sustoti, norint išvengti 
  motorinių transporto priemonių, dviračių ar pėsčiųjų.
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• Būkite budrūs. Kaip ir vairuodami bet kurią kitą transporto 
  priemonę, jūs turite būti psichologiškai nusiteikę saugiai važiuoti 
  riedžiu „Segway PT“. Nebandykite važiuoti „Segway PT“, jei 
  besąlygiškai nesutinkate su visais įspėjimais ir instrukcijomis, 
  pateiktomis šiame žinyne. Nevažiuokite apsvaigę nuo alkoholio 
  ar narkotinių medžiagų. 

• Nesinaudokite mobiliuoju telefonu, ausinėmis ir bet kokiomis 
  kitomis priemonėmis, kurios blaško dėmesį ir neleidžia susikaupus 
  stebėti jus supančią aplinką.

• Jūs neturėtumėte važiuoti atbulomis, išskyrus situacijas, kai reikia 
  manevruoti nedideliais atstumais. Važiavimas atbulomis skiriasi nuo 
  manevravimo atbulomis kaip ir ėjimas atbulomis nuo žingsnio 
  atbulomis. Manevruoti atbulomis galima tik tada, kai reikia atidaryti
  duris ar atsitraukti nuo kliūties. 
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• Kai važiuojate atbulomis, venkite posūkio manevro.

• Niekada nebandykite iš naujo įjungti „Segway PT“ po to, kai jis 
  įspėjo apie išsekusius akumuliatorius ar saugiai išsijungė dėl 
  išsekusių akumuliatorių. Jei po saugaus išsijungimo vėl įjungėte 
   „Segway PT“, rizikuojate nuvirsti. Be to, galite apgadinti 
  akumuliatorius, dėl to gali sumažėti jų talpa ir naudojimo laikas. 
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• Niekada nepaleiskite „Segway PT“, kai jis yra pusiausvyros būsenos.

• „Segway PT“ nėra skirtas važinėti pagrindiniais keliais. Jeigu jums 
  tenka važiuoti važiuojamąja kelio dalimi ar ją kirsti, būkite labai 
  atsargūs. Važiuokite kiek įmanoma toliau nuo kitų eismo dalyvių. 
  Neskubėkite važiuodami per kelią. Atsiminkite, kad greičio 
  ribotuvas ar kliūtis gali jums sutrukdyti greitai pervažiuoti gatvę. 
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• Krovinio vežimas. Krovinį vežkite „Segway PT“ rekomenduojamuose
  krepšiuose arba ant abiejų pečių uždėtoje kuprinėje. Nedėkite jokio
  krovinio ar daikto ant įjungto „Segway PT“ valdymo platformos. 
  Maksimalus svoris, uždėtas ar pakabintas ant vairalazdės, negali 
  viršyti 4,5 kilogramo. Viršijant šį maksimalų krovinio svorį, gali sutrikti 
 riedžio pusiausvyra, jis gali pradėti staigiai bėgėtis. Tai gali sukelti  
 pavojų gyvybei bei aplinkai, kur važiuojate.

• Išlaikykite atstumą tarp savęs ir vairo. Nesisverkite per vairą. 
  Sveriantis per vairą padidėja kontrolės praradimo ir virtimo rizika. 
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• Neviršykite leistino svorio limito (važiuotojas – iki 118 kg, krovinys 
  – iki 5 kg). Viršijant leistiną svorio limitą padidėja pavojus patirti 
  traumą, nuvirsti ar apgadinti „Segway PT“. Taip pat važiuotojo svoris
  neturi būti mažesnis nei 45 kilogramai. Jei jūsų svoris viršija leistiną,  
  jums nėra saugu naudotis „Segway PT“, nes gali iškilti sunkumų 
  perkeliant svorį pirmyn ir ypač atgal stabdant. Asmenys, kurių 
 svoris nesiekia minimalaus reikalaujamo svorio, gali nesugebėti 
 saugiai naudotis „Segway PT“, nes svorio davikliai gali neužfiksuoti 
 važiuotojo.

• Norint naudotis riedžiu „Segway PT“, būtina perskaityti ir suprasti 
  žinyną, todėl nerekomenduojame leisti vaikams naudotis riedžiu, 
  išskyrus šiuos atvejus: a) jūs esate saugiai išmokęs važiuoti riedžiu 
  „Segway PT“; b) vaikas perskaitė visą pradedančiojo žinyną, pažiūrėjo
 saugaus naudojimo filmą ir c) jūs esate įsitikinę, kad vaikas turi u 
 žtektinai žinių ir gebėjimų, yra pakankamai suaugęs ir fiziškai gali 
 saugiai važiuoti riedžiu „Segway PT“ nesukeldamas pavojaus sau ir
 kitiems. Rekomenduojamas minimalus riedžio „Segway“ važiuotojų 
 amžius yra 16 metų.
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• Palaikykite tokį slėgio lygį padangose, koks nurodytas žinyne 
  skyriuje „Segway PT“ specifikacijų lentelė“ arba ant „Segway PT“ 
  padangos. Jeigu slėgis padangose per aukštas, atsiranda rizika 
  prarasti kontrolę, į ką nors atsitrenkti ar nuvirsti. Per mažas, žemas 
  slėgis padangose sumažina nuvažiuojamą atstumą, yra tikimybė 
  apgadinti ratą ar padangą.

• Norėdami pakelti „Segway PT“, naudokite saugaus kėlimo būdus. „ 
  Segway“ rekomenduoja riedį „Segway PT“ kelti dviese. Kelkite 
  tiesdami nugarą, o ne pritūpę ir tiesdami kojas. Niekada nekelkite
  paėmę už rato, padangos ar purvasargio, nes rankai nuslydus, 
  pirštai gali būti įtraukti tarp padangos ir purvasargio. Dėl to galima 
  patirti traumų. 
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• Ištraukite įkrovimo laidą iš elektros lizdo prieš nuimdami 
  akumuliatorius ar kitas detales.

• Apžiūrėkite riedį „Segway PT“ prieš kiekvieną važiavimą.
  Nevažiuokite, jei bent viena detalė yra nepriveržta.
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• Nedėkite jokių daiktų ant kilimėlių, kai „Segway PT“ įjungtas. 
  Nuo to „Segway PT“ gali pradėti važiuoti pats.

• Venkite panardinimo. Nepanardinkite akumuliatorių ir valdymo 
  platformos į vandenį. Neplaukite „Segway PT“ aukšto spaudimo 
  srove. Stenkitės, kad vanduo nepatektų į įkrovimo lizdą. Visada 
  uždarykite įkrovimo lizdą įkrovę akumuliatorius. Venkite stipraus 
  lietaus ir apliejimo vandeniu.

„Segway PT“ plaukite su muilu, vandeniu ir nuvalykite sausa šluoste. 

Prieš įkraudami „Segway PT“ patikrinkite, ar įkrovimo lizdas sausas. 
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• Neatidarykite valdymo platformos. Valdymo platformoje nėra dalių, 
  kurias galėtumėte sutaisyti patys. Atidarydami valdymo platformą 
  rizikuojate gauti elektros iškrovą. Taip pat rizikuojate prarasti 
  gamintojo suteiktą garantiją, sugadinti riedį „Segway PT“.

• Neatidarykite pavarų dėžių. Pavarų dėžėse nėra dalių, kurias 
  galėtumėte sutaisyti patys. Atidarydami pavarų dėžes rizikuojate
  sugadinti „Segway PT“.

• Nenaudokite „Segway PT“ pavojingoje aplinkoje. „Segway PT“ 
  nėra skirtas naudoti pavojingoje aplinkoje, kaip nustatyta 
  NFPA  70, Nacionaliniame elektros prietaisų naudojimo kodekse
  (National Electric Code). Kenksminga aplinka yra aplinka, kurioje 
  gali kilti gaisras, sprogimas dėl degių dujų išlydžio, skysčių, 
  dulkių, garų, pluoštų. 

• Prižiūrėkite savo riedį „Segway PT“, laikydamiesi žinyne pateiktų 
  nurodymų.

• Būkite saugūs ir mėgaukitės važiuodami riedžiu „Segway PT“.
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Jei jūs ar kitas „Segway PT“ naudotojas pateko į įvykį važiuodamas 
riedžiu „Segway PT“, jei jūsų „Segway PT“ veikia ne taip, kaip, jūs ma-
note, turėtų veikti, praneškite UAB „Super Segway“ atstovams. 

UAB „Super Segway“
Antakalnio kaimas, Trakų rajonas
Tel. +370 612 34 444
El. paštas segway@supersegway.com
www.supersegway.lt




