
 

 

   
 

 

 

 

 

 

 
 

Gebruikshandleiding 
Originele instructies 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De fabrikant behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment wijzigingen in de One S2 aan te brengen, firmware-

updates vrij te geven en deze handleiding bij te werken. Ga naar www.segway.com voor het downloaden van de nieuwste 

gebruikersmaterialen en het bekijken van de veiligheidsvideo. U moet de Ninebot app installeren om de uitleg voor nieuwe 

rijders te volgen, uw One S2 te activeren en de nieuwste updates en veiligheidsinstructies te verkrijgen. 
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Welkom! 1 Paklijst 
 

Dank u voor het kiezen van de Ninebot One™ S2 by Segway (hierna One S2). Uw One S2 is een 

draagbaar intelligent elektrisch zelfbalancerend voertuig en vrijetijdsvoertuig. 

 
Geniet van uw rit! 

Voertuigcarrosserie Gebruikersmaterialen 
 

 
 

Accessoires 
 

 

Oplader, netsnoer 
 

 
Uitbreiding stuur 

 

 
 

 

Controleer bij het uitpakken van uw voertuig dat de bovenstaande items zijn inbegrepen in de verpakking. Als 

u onderdelen mist, neem dan eerst contact op met uw dealer of winkel. 

Bewaar de doos en het verpakkingsmateriaal voor het geval u uw One S2 in de toekomst moet verzenden. 
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GEBRUIKERS-

HANDLEIDING 

 
 
 

 
BEPERKTE GARANTIE 



  

 
Geel 

 

 
 

2 
 
 

 

Sluit de oplader niet aan als de lading 

 

 
maakt een visuele weergave van de lading mogelijk 

 
 

 
 
 

3 

 
  

Van uw voertuig stappen, deze over of langs obstakels dragen, dan 

neerzetten en doorgaan met rijden — dit alles zonder het voertuig 

uit hoeven te zetten. 

U kunt de draagmodus in- of uitschakelen in de app. 

WAARSCHUWING 
Til uw voertuig niet op bij de hendel wanneer het voertuig is 

ingeschakeld wanneer de draagmodus is uitgeschakeld. Als u dat 

wel doet, gaat het wiel draaien en dit kan persoonlijk letsel of 

schade aan uw voertuig tot gevolg hebben. 

 
 
 
 

 
Het accuniveau wordt weergegeven wanneer het voertuig stilstaat. 

Elk paar lampjes geeft 14% van de levensduur van de accu aan. Wanneer de accu bijna leeg is, knipperen 

de lampjes rood.  Gebruik de app om de resterende capaciteit en het geschatte resterende bereik af te lezen. 

Naarmate het vermogensniveau daalt, verlaagt uw voertuig geleidelijk de snelheidsbegrenzing. 
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Groen 

 

  

 
Roo
d  

 

Schema 

 
Voor 

Handvat 

Lichtring 

 
Accu-

klepje 

 
 
 

 
Pedalen 

 
 
 

Wiel 

 
Achter 

 
 

Draagmodus 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

Aan/uit-knop 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oplaadpoort 

 

4 Opladen 

 
Zet uw voertuig uit voor het opladen. 

 
WAARSCHUWING 

 
poort of oplaadkabel nat is. 

Druk tijdens het opladen op de aan/uit-knop 
voor het vlak 

 
zetten. 

Uw voertuig is volledig opgeladen wanner 

de LED op de oplader verandert van rood 

(opladen) in groen (druppellading). 

 
 
 
 

5 Oplaadniveau accu 
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6 6 6 
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1 Zoek de 

oplaadpoort 

 
 
 
 

2 Open het klepje 

van de op-

laadpoort 

 
 
 

 
3 Steek de 

oplader in het 

apparaat 
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6 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 

De oplaadmodus voorkomt dat het wiel ronddraait als u uw     
5 

4 
Hoog 

5 

4 

5 

4 
Gemiddeld 

5 

4 

5 

4 
Laag 

5 

4 

voertuig optilt bij de hendel wanneer deze aan staat. Met de 
draagmodus kunt u 

    3 50%—100% 3 3 20%—50% 3 3 0%—20% 3 

 

Sluit de oplader niet aan als de 
oplaadpoort of oplaadkabel nat is. 
 
Druk tijdens het opladen op de aan/uit-
knop voor een visuele weergave van het 
oplaadniveau. 

 

De oplaadmodus voorkomt dat het wiel ronddraait als u uw 
voertuig optilt bij de hendel wanneer deze aan staat. Met de 
draagmodus kunt u van uw voertuig stappen, deze over of langs 
obstakels dragen, dan neerzetten en doorgaan met rijden — dit 
alles zonder het voertuig uit hoeven te zetten. 
 
U kunt de draagmodus in- of uitschakelen in de app. 



 
 

6 Waarschuwing 
U moet de waarschuwingen en instructies voor veiligheid van de rijder in deze handleiding lezen en 

begrijpen voordat u probeert de One S2 te berijden. 

 

    

   Wanneer u over kleine oneffenheden of oneffen terrein 

rijdt, houd dan een gematigde snelheid aan — 3—10 

km/h — en houd uw knieën gebogen. Ga niet te traag of 

te snel; anders kunt u de controle verliezen en vallen. 

  Let op uw hoofd bij het   

passeren van deuropeningen. 

  Rijd niet op openbare wegen, 

autosnelwegen, autowegen op 
straten. 

  Versnel niet wanneer het overtuig 

kantelt of een alarm afgeeft.  Probeer 

niet om de snelheidsbegrenzer te omzeilen. 

 

    
 

      Rijd niet door plassen of andere 

watermassa’s. Word niet nat. 

De One S2 is slechts voor een rijder. Rijd niet 

met twee personen of vervoer geen 

passagiers. Draag geen kind. 

 

 

 

 

Wanneer u over kleine oneffenheden of oneffen 
terrein rijdt, houd dan een gematigde snelheid aan 
— 3—10 km/h — en houd uw knieën gebogen. Ga 
niet te traag of te snel; anders kunt u de controle 
verliezen en vallen. 

Let op uw hoofd bij het 
passeren van 
deuropeningen. 

Vermijd hellingen die steiler zijn dan 15°, anders 
kunt u tractie verliezen. 

 Versnel of vertraag 
niet abrupt. 

 

Rijd niet op openbare 
wegen, autosnelwegen, 
autowegen op straten. 

Versnel niet wanneer het overtuig kantelt 
of een alarm afgeeft.  Probeer 
niet om de snelheidsbegrenzer te 
omzeilen. 



 
 

Waarschuwing (vervolg) 7  Eerste gebruik 
 
 

 
Android 

 

iOS 

Voor uw veiligheid is uw nieuwe voertuig niet geactiveerd op het moment van aankoop 

en zijn de snelheid en gevoeligheid op een laag niveau ingesteld. U moet de app 

installeren en de instructies volgen om het voertuig te activeren voor gebruik. 

U moet beschikken over een smartphone met Android-systeem (versie 4.3 of hoger) of 

met iOS-systeem (versie 7.0 of hoger) en naar de Apple App Store (iOS) of de Google 

Play Store (Android) gaan en vervolgens zoeken naar “Ninebot by Segway” om de app 

te downloaden en te installeren. De app leidt u door de uitleg voor nieuwe rijders. 

 
Scan om de app te downloaden. 

 

 
 

  Rijd niet over gaten, stoepranden, 

trappen of andere obstakels. 

 

   Schommel niet heen en weer 

of verander abrupt van 
gewicht. 

 
 
 

1 Installeer de app en registreer/log in. 

 

 
2 Houd het voertuig rechtop en zet hem aan. Zet 

hem weer uit en aan om vertrouwd te raken met 

de bedieningselementen. 

 

 
3 Klik op “Search Device" (apparaat zoeken) om uw 

voertuig te verbinden. Het voertuig piept om een 

succesvolle verbinding aan te geven. 

 
 

 

Probeer. 
 

   Houd t 

 
   Rijd. 

4 Volg de instructies in de app. 

 
 

 

 

Schommel niet heen en 
weer of verander abrupt 
van gewicht. 

Probeer geen stunts van 
welke aard dan ook uit te 
halen. Houd altijd beide 

voeten op de pedalen. 

Houd te allen tijde 
contact met de grond. 
Spring niet en 
probeer geen stunts 
uit. 

Rijd niet op 
oppervlakken met 
een beperkte 
tractie. 



 
 

8 Leren rijden 
 

Na activering leidt de app u door de uitleg voor nieuwe rijders. Volg de 

instructies in de app en in deze handleiding. 

Voor uw veiligheid beperkt het voertuig de max. snelheid tot 4 km/h voor 

activering. Na de activering en voor de afronding van de uitleg voor 

nieuwe rijders wordt de max. snelheid beperkt tot 7 km/h. Voor de 

eerste 1 km na het voltooien van de uitleg voor nieuwe rijders, 

is de max. snelheid beperkt tot 12 km/h, waarna u de 

snelheidsbegrenzing via de app kunt uitschakelen. 

 

Draag een goedgekeurde helm 

en andere beschermende 

kleding om mogelijk letsel te 

minimaliseren. 

Leren om vaardig te rijden kan vele uren duren. Oefen elke stap 

gedurende 15 minuten per dag totdat u vertrouwd bent met de 

manoeuvre. Ga vervolgens verder met de volgende stap en herhaal 

het proces. 

 
3 Plaats met de hulp van een vriend één voet 

op een pedaal, til de andere voet 1-2 

seconden van de grond en glij naar voren. 

 
4 Plaats één voet op een pedaal, druk af 

met uw andere voet en glij naar voren. 

 

    
1 Wen aan de manier waarop het voertuig 

werkt:Stap op één pedaal en zwaai dan 

uw been heen en weer om de 

bedieningselementen te voelen. 

2 Plaats met de hulp van een vriend één 

voet op een pedaal en verschuif 

geleidelijk uw lichaamsgewicht op het 

voertuig. 

5 Plaats beide voeten op de pedalen en 

oefen het voor- en achteruit gaan 

door het zwaartepunt van uw 

lichaam te beheersen. 

6 Draai door harder op één pedaal te drukken 

dan op het andere en door uw gewicht 

iets te verplaatsen. 

 
 



9 Veiligheid rijder 
 

• Het voertuig is een entertainmentproduct dat verschilt van motorvoertuigen die op de weg rijden. Voor uw 

rijvaardigheden moet u oefenen. Noch Ninebot Inc. noch Segway Inc. is verantwoordelijk voor letsel of 

schade door onervarenheid van een rijder of het niet volgen van de instructies in dit document. 

• Begrijp dat u het risico kunt verminderen door alle instructies en waarschuwingen in deze handleidingen 

te volgen, maar u kunt niet alle risico’s elimineren. Vergeet niet dat wanneer u op het voertuig rijdt, u het 

risico loopt op letsel of overlijden door verlies van controle, botsingen en vallen. Houd u bij het betreden 

van openbare ruimtes altijd aan de plaatselijke wet- en regelgeving. Net als bij andere voertuigen, vereisen 

hogere snelheden een langere remweg. Plotseling remmen op gladde oppervlakken met lage tractie kan 

leiden tot het slippen van wielen, evenwichtsverlies of vallen. Wees voorzichtig en houd altijd een veilige 

afstand tussen u en andere mensen of voertuigen tijdens het rijden. Wees alert en vertraag bij het betreden 

van onbekende gebieden. 

• Respecteer voetgangers door ze voorrang te geven. Probeer altijd links in te halen. Houd rechts aan bij 

het naderen van een voetganger aan de voorkant en vertraag. Vermijd voetgangers te verrassen. 

Wanneer u van achteren nadert, kondig uzelf aan en vertraag tot loopsnelheid bij het inhalen. 

• Op plaatsen zonder wetten en regels die van toepassing zijn op zelfbalancerende elektrische voertuigen, 

moet u zich houden aan de veiligheidsrichtlijnen die in deze handleiding worden beschreven. Noch 

Ninebot Inc. noch Segway Inc. is verantwoordelijk voor materiële schade, persoonlijke letsel/overlijden, 

ongelukken of juridische geschillen die zijn veroorzaakt door schendingen van de veiligheidsinstructies. 

• Sta niet toe dat iemand alleen op het voertuig rijdt, tenzij hij/zij deze handleiding aandachtig heeft gelezen, 

de veiligheidsvideo heeft bekeken en de uitleg voor nieuwe rijders in de Ninebot by Segway app heeft 

gevolgd. De veiligheid van nieuwe rijders is uw verantwoordelijkheid. Let op nieuwe rijders totdat ze 

vertrouwd zijn met het voertuig. Zorg ervoor dat elke nieuwe rijder een helm en andere beschermende 

kleding draagt. 

• Controleer voor elke rit op losse bevestigingen, beschadigde onderdelen en lage bandenspanning. Als het 

overtuig ongewone geluiden maakt of een alarm afgeeft, stop dan onmiddellijk met het rijden. Neem 

contact op met uw dealer/distributeur voor onderhoud. 

• Draag altijd een helm tijdens het rijden. Gebruik een goedgekeurde fiets- of skateboardhelm die 
goed aansluit met correct kinriempje en bescherming voor uw achterhoofd biedt. 

• Wees alert! Scan zowel ver voor en achter uw voertuig — uw ogen zijn uw beste hulpmiddel om obstakels 

veilig te vermijden en oppervlakken met lage tractie (inclusief, maar niet beperkt tot, natte grond, los zand, 

los grind en ijs). 

• Houd uw eerste rit niet in een gebied waar u kinderen, voetgangers, huisdieren, 
voertuigen, fietsen of andere obstakels en mogelijke gevaren kunt verwachten. 

• Wees voorzichtig bij het rijden in nieuwe omgevingen. 

• Om het risico op letsel te verminderen, moet u altijd alle “VOORZICHTIG” en “WAARSCHUWING” 

kennisgevingen in dit document lezen en volgen. Rijd niet met een onveilige snelheid. In geen geval mag 

u rijden op wegen met motorvoertuigen. Volg altijd deze veiligheidsinstructies. 

A) De volgende personen mogen niet op het Ninebot-voertuig rijden: 

i. Iedereen jonger dan 16 jaar of ouder dan 50 jaar. Rijders tussen 16-18 jaar moeten onder 

toezicht van een volwassene rijden. 

ii. Iedereen die onder invloed van alcohol of drugs is. 

iii. Iedereen die lijdt aan een ziekte die hem/haar in gevaar brengt als hij/zij lichamelijke 

inspanning levert. 

iv. Iedereen die problemen met het evenwicht of met motorische vaardigheden heeft die 

zijn/haar vermogen om het evenwicht te behouden zou kunnen verstoren. 

B) Houd u aan de lokale wet- en regelgeving bij het gebruik van dit product. Rijd niet waar dit verboden 

is door plaatselijke wetten. 

C) Om veilig te rijden, moet u duidelijk kunnen zien, wat zich voor u bevindt en moet u duidelijk zichtbaar 

zijn voor anderen. 

D) Rijd niet in sneeuw, regen of op wegen die nat, modderig, ijzig of glibberig zijn om welke reden dan 

ook. Rijd niet over obstakels (zand, los grind of stokken). Dit wel doen kan leiden tot verlies van het 

evenwicht of tractie en kan een val veroorzaken. 

E) Versnel of vertraag niet abrupt. Versnel niet wanneer het overtuig kantelt of een alarm afgeeft. Probeer 

niet om de snelheidsbegrenzer te omzeilen. 

F) Hoewel de Ninebot app nuttig is, laat niet toe dat de app u afleidt tijdens het rijden. Let altijd op uw 

omgeving. 

• Herstart nooit en bestuur nooit uw voertuig nadat deze aangeeft dat de accu leeg is of wordt 

uitgeschakeld door een lege accu. Uw voertuig heeft mogelijk niet  genoeg kracht om uw evenwicht 

te bewaren, vooral als u veel vermogen in een keer nodig heeft. Als u opnieuw opstart en blijft 

rijden, loopt u het risico te vallen. Bovendien loopt u het risico de accu’s te beschadigen, waardoor 

de levensduur en de capaciteit van de accu korter wordt. 

• Steek het netsnoer net in het stopcontact als de oplaadpoort nat is. 

• Gebruik een overspanningsbeveiliging tijdens het opladen om uw voertuig te beschermen tegen 

schade als gevolg van stroom- en spanningspieken. Gebruik alleen de door Ninebot by Segway 

geleverde oplader. Gebruik geen oplader van een ander product.  

• Schakel uw voertuig altijd uit en koppel het netsnoer los voordat u onderhoud uitvoert. 

• Gebruik alleen door Ninebot by Segway goedgekeurde onderdelen en accessoires. W ijzig uw 
voertuig niet. Wijzigingen aan uw voertuig kunnen de werking van uw voertuig verstoren, kunnen 

leiden tot ernstig letsel en/of schade en kan de beperkte garantie ongeldig maken.  

 



 
 

10 Extra functies: 
 

Vergrendelingsmodus 

Druk op het verrgrendelingspictogram in de Ninebot app om de vergrendelingsmodus in te schakelen als 

uw One S2 is ingeschakeld. Als iemand probeert uw One S2 te verplaatsen, klinkt er een alarmsignaal. 

 
Snelheidslimietmodus 

Gebruik de Ninebot app om de snelheidslimietmodus in te schakelen. Indien ingeschakeld, is de maximum 

snelheid op een door de gebruiker te configureren niveau. De standaard snelheidslimiet is 7 km/h. 

 
Lichtpatroon 

U kunt de Ninebot app gebruiken om het patroon en de kleuren van de lampjes aan de zijkanten van uw One 
S2 te wijzigen. 

 
 
 

11 Onderhoud 

 
Reinigen 

 WAARSCHUWING 

Zorg ervoor dat de One S2 is uitgeschakeld, dat de oplaadkabel is losgekoppeld en dat het siliconen klepje 

op de oplaadpoort goed is afgedicht voordat u deze reinigt; anders kunt u de elektronische componenten 

beschadigen. Was uw One S2 niet met een hogedrukreiniger of -slang. 

 
Veeg uw One S2 schoon met een zachte, natte doek. Gebruik voor hardnekkige vlekken een tandenborstel 

en tandpasta. Krassen op kunststof onderdelen kunnen worden gepolijst met schuurpapier met een 
extra fijne korrel. 

 
OPMERKING 

Was uw One S2 niet met alcohol, benzine, aceton of andere bijtende/vluchtige oplosmiddelen. Deze 

stoffen kunnen het uiterlijk en de interne structuur van uw One S2 beschadigen. 

Bewaren 

Bewaar het voertuig op een koele, droge plaats. Bewaar hem niet voor langere tijd buitenshuis. Blootstelling 

aan overmatig zonlicht of extreme temperaturen (zowel warm als koud) kan het uiterlijk en de levensduur 

van de accu beïnvloeden. 

 
Bandenspanning 

Pomp de banden op tot 35 psi. 

 
Accu-onderhoud 

WAARSCHUWING 

Brandgevaar. Er zijn geen door de gebruiker te repareren onderdelen. Probeer niet om de accu te 
demonteren. 

Sta niet toe dat de accu kouder wordt dan -20°C (-4°F) of warmer dan 50°C (122°F), bijv. in een auto. Stel 

de accu niet bloot aan vuur. Gooi de accu niet weg of vernietig deze. Raadpleeg de sticker op de accu zelf 

voor meer informatie. Raadpleeg uw plaatselijke wet- en regelgeving met betrekking tot het recyclen en/of 

weggooien van accu’s. 

Om de levensduur van de accu te verlengen, moet u deze regelmatig opladen en voorkomt u dat de accu 

volledig leeg raakt. Bij 25°C (77°F) zijn het accubereik en de prestaties optimaal; terwijl bij temperaturen 

onder 0°C (32°) het bereik en de prestaties afnemen. Het is normaal dat bij -20°C (-4°F) het bereik de helft 

kan zijn van dezelfde accu op kamertemperatuur. Het accubereik herstelt als de temperatuur stijgt. Meer 

details zijn beschikbaar in de app. 

 
OPMERKING 

Een volledig opgeladen Ninebot One S2 kan ongeveer 120 tot 180 dagen in de stand-by modus blijven. Als 

de accu volledig leegraakt, kan dit permanente schade aan de accu veroorzaken. Elektronica in de accu 

registreert de laad-ontlaadtoestand van de accu; schade veroorzaakt door overmatige ontlading of te lage 

ontlading valt niet onder de beperkte garantie. 
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11 Verwijderen van de accu

De standaard Ninebot One S2 (met een capaciteit van 310 Wh) heeft twee accu’ s, elk aan een zijde. Het 

verwijderen van een accu vermindert het vermogen, het bereik en het gewicht van de Ninebot One S2. Voor uw 

veiligheid is de snelheid beperkt, wanneer slechts één accu is geplaatst. Rijd alstublieft voorzichtig

Gebruik een kruiskopschroe-ven-
draaier om de 2 schroeven te verwi-
jderen. Til dan met een stevige ruk 
met uw hand het accuklepje los en 
verwijder deze.

Zet het voertuig uit en ontkoppel 
de oplader. Verwijder vervolgens 
de rubberen plug aan de zijde van 
het voertuig.

Trek eerst het zwarte snoer (A)los, en 
dan het gele snoer (B). Trek stevig 
aan de connector. Trek niet aan het 
snoer zelf, u kunt deze dan namelijk 
beschadigen.

Druk stevig op de randen van het 
accuklepje om vast te klikken. Ga 
van boven naar beneden. Pas op dat 
u geen draden bekneld

Gebruik een kruiskopschroeven-
draaier om de schroeven van het 
accuklepje te monteren, druk dan 
de rubberen plug op zijn plaats.

 

Gebruik een kruiskopschroevendraa-
ier om de vier accuschroeven te 
verwijderen zoals aangegeven.

Accucom-
partiment

Accucom-
partiment

Stroomschakelaar

B wire
A wire

Verwijder de rubberen plug.1

Verwijder de schroeven.4 Accuklepje installeren.5 Installeer schroeven en plug.6

Open het accuklepje.2 Maak de snoeren los.3

 WAARSCHUWING

Het verwijderen van een accu kan gevaarlijk zijn. U riskeert lichamelijk letsel door een elektrische schok. Neem 

contact op met uw dealer/distributeur of stuur ons een e-mail als u de accu niet zelf kunt verwijderen.

BATT.OPEN

BATT.OPEN



 
 

13 Specificaties 
 

 Item One S2 parameters 

Afmetingen Grootte voertuig 448 × 419 × 189 mm (17,6 x 16,6 x 7,2 in) 

Gewicht 
Max. belasting 120 kg (264 lbs) 

Nettogewicht: 11,4 kg (25 lbs) 

Rijdervereisten Leeftijd 16-50 jaar 

Lengte 120–200 cm (4’0”–6’6”) 

 
 
 
 
 
Machine-

parameters 

Max. snelheid 24 km/h (14,9 mph) 

Normaal bereik1
 ~30 km (18 mijl) 

Max.helling ~15° 

Beginnersmodus 
De beginnersmodus wordt automatisch uitgeschakeld na 1 km 

(0,6 mijl) rijden. Schakel de beginnersmodus op elk gewenst 
moment in via de app. 

Begaanbaar terrein 
Stoep, verpakt vuil, hellingen < 15°, obstakels < 3 cm (1,2 

inches), openingen < 3 cm (1,2 inches). 

Bedrijfstemperatuur -10–40°C (14–104°F) 

Opslagtemperatuur -20-50°C (-4-122°F) 

IP-waarde IPX4 

 
 
 

Accu 

Type Li-ion accu 

Nominale spanning 54,3 VDC 

Max. oplaadspanning 63 VDC 

Oplaadtemperatuur 0–40°C (32–104°F) 

Nominale capaciteit 310 Wh 

Accubeheersysteem 
Beveiliging tegen overspanning, onderspanning, kortsluiting en 

oververhitting. Automatische slaap- en wekfunctie 

Motor 
Nominaal vermogen 500 W 

Max. vermogen 1000 W 

Display Verlichting 
Ringtype displaypaneel aan beide zijden, met 14x2 

onafhankelijke RGB-LED’s, display met accuniveau en 

aangepaste lichtpatronen. 

 
 

1   Normaal bereik: getest tijdens normaal rijden met vol vermogen met belasting van 70 kg (154 lbs) bij 25°C (77°F) en een 

gemiddelde snelheid van 15 km/h (9,3 mph) op vlakke stoep. Bereik varieert met belasting, omgeving, temperatuur, 

wegomstandigheden en andere variabelen. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Oplader 

Modelnummer: HT-A10-120W 

Fabrikant Chingmi (Beijing) Technology Co., Ltd. 

Leverancier Chingmi (Beijing) Technology Co., Ltd. 

Nominaal vermogen 120 W 

Ingangsspanning 100–240 VAC @ 50–60 Hz 

Uitgangsspanning Ongeveer 63 

Uitgangsstroom Ongeveer 1,9 A 

Oplaadtemperatuur 0–40°C (32–104°F) 

Oplaadtijd 3 uur 

Naleving CCC,CB,CE,FCC,UL,PSE,KC,SAA 

 
14 Handelsmerk en wettelijke verklaring 

Ninebot, ninebot one, ninebot in Chinees teken(纳恩博) zijn handelsmerken van Ninebot; Segway, ninebot by segway zijn 

handelsmerken van Segway. Tenzij anders aangegeven of geautoriseerd door Ninebot of Segway, mag geen enkele gebruiker het 

handelsmerk wijzigen. De verboden wijzigingen omvatten, zonder beperking, wijziging in kleur, verhouding of ontwerp, of ver-

wijdering van woorden, illustraties of handelsmerksymbolen. Geen enkel onderdeel van het handelsmerk mag in welke vorm dan 

ook, alleen of met andere merken, namen of producten, elektronisch, mechanisch, door fotokopie, opname of anderszins worden 

gebruikt, gereproduceerd, of uitgezonden of verzonden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ninebot. 

iPhone en IOS, dat van Apple Inc; Android, dat van Google Inc. de respectievelijke eigenaars behouden zich het recht voor van hun 

handelsmerken waarnaar in deze handleiding wordt verwezen. Het voertuig wordt beschermd door Amerikaanse en buitenlandse 

octrooien. Ga voor octrooi-informatie naar  http://www.segway.com. Geen enkele entiteit of individu mag het octrooi exploiteren 

zonder de toestemming van Ninebot. 

Deze handleiding is opgesteld door Ninebot die al haar auteursrechten voorbehoudt. Zonder voorafgaande schriftelijke toestem-

ming van Ninebot is elke productie, wijziging, opslag in een opvraagsysteem of hertransmissie, gekoppelde verkoop met andere 

producten hoe of op welke manier dan ook, m.b.t enig deel van de genoemde producten, service, informatie en materialen, in 

elektronische, mechanische of ander vorm, illegaal en ten strengste verboden. Elke inbreuk op intellectueel eigendom wordt door 

Ninebot niet getolereerd en Ninebot kan verzoeken om bevel, bijstand en schadevergoeding onder de handelsmerkenwet, 

octrooirecht, auteursrecht en andere relevante wetten. 

We hebben geprobeerd om beschrijvingen en instructies voor alle functies van het voertuig op het afdrukmoment op te nemen. 

Uw voertuig kan echter iets afwijken van de documentafbeelding. Let op dat er meerdere Ninebot by Segway-modellen met 

verschillende en hier genoemde functies mogelijk niet gelden voor uw apparaat. De fabrikant behoudt zich het recht voor om 

ontwerp/functionaliteit van het voertuig en documentatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. 

Alle rechten voorbehouden. Copyright Ninebot 2016. 
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15 Contact 

 
Alle producten worden geleverd met een gratis standaardgarantie die afhankelijk is van uw regio en product, beginnend vanaf 

de datum van uw aankoop. Zorg ervoor dat u uw aankoopbon bewaart om uw aankooplocatie en -datum te identificeren. Alle 

after-sales regels worden gevolgd volgens uw regionale/lokale wet- en regelgeving. U vindt de nieuwste standaard 

garantievoorwaarden certificeringen, contacten van lokale after sales servicecentra op onze website www.segway.com. Als 

u vragen heeft of informatie wenst, houd dan voor een snel en juist antwoord uw serienummer (dat u kunt vinden op de 

verpakking en uw product in het formaat van bijv. “A1BCD2345E0000”) en uw aankoopbon bij de hand voordat u contact 

opneemt met uw lokale servicecentrum. Als u verder hulp nodig heeft om aanspraak te maken op de garantie, aarzel dan niet 

om contact met ons op te nemen. 

 

1. Lokale dealer of winkel 

Raadpleeg uw lokale dealer of winkel voor uw apparaat met aankoopbewijs, aankoopbon of orderbevestiging. 

U kunt ook www.segway.com raadplegen voor lokale officiële distributeurcontacten. 
 

2. EMEA: Segway Europe BV. 

Hogehilweg 8 ,1101 CC Amsterdam, Nederland E-

mail：service@segway.eu.com 

3. APAC: Ninebot Inc. 

1F A1 BLDG., ZGC DongSheng Science Park(Northern Territory), 66 Xixiaokou Rd. Haidian Disct. Beijing, China 

Tel：+86-10-84828002 (advies)    400-607-0001 (after-sales service) 

E-mail：sales@ninebot.com (advies)   service@ninebot.com (after-sales service) 

 
 

 Waarschuwing 

De productgarantie zal worden gevolgd en gereguleerd op basis van de lokale wet- en regelgeving. De 

garantie begint vanaf de aankoopdatum met een geldige factuur en gestempeld garantiebewijs. 

Een apparaat met activeringsvereisten moet correct worden geactiveerd voordat de garantieclaim wordt ingediend. 

 
 

 

 

    Breng hier de barcode aan 
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