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Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie, aktualizacji oprogramowania i aktualizacji  tej 

instrukcji obsługi w dowolnym momencie. Odwiedź stronę www.segway.com lub sprawdź aplikację, aby pobrać
najnowsze materiały użytkownika. Musisz zainstalować aplikację, aktywować swojego KickScootera i uzyskać
najnowsze aktualizacje i zasady bezpieczeństwa.



Tak fordi du valgte Ninebot KickScooter (herefter er referencen KickScooter)! 
Din KickScooter er et moderigtigt transportmiddel med mobilapp, der gør det muligt at skabe forbindelse med andre 
kørere.  Nyd turen og skab forbindelse med kørere over hele verden!

Denne vejledning gælder for følgende modeller:
E22 series: E22 / E22D / E22E 
E25 series: E25A / E25D / E25E
E45 series: E45 / E45D / E45E

Indhold   Tak fordi du valgte Ninebot KickScooter!

4 Montage af din KickScooter

5 Installation af ekstra batteripakke (valgfri)

1 Køresikkerhed

2 Indhold i kassen

3 Oversigt

6 Første køretur

7 Opladning

8 Kørevejledning

9 Advarsler

11 Vedligeholdelse

13 Autorisationer 

12 Specifikationer

10 Fold sammen og transportér

14 Varemærke og lovmæssig erklæring
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ADVARSEL!
Brug altid både elektronisk bremse og fodbremse til nødstop.

Ellers risikerer du styrt og / eller kollisioner ved ikke at nå den maksimale bremseevne.
* Billedet er kun til reference. Se det faktiske produkt for flere detaljer.
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1 Køresikkerhed 

1. KickScooteren er et fritidskøretøj. Du må øve dig for at opnå kørefærdigheder. Hverken Ninebot Inc. (Beijing) Tech Co., Ltd. og dets 

datterselskaber og tilknyttede selskaber) eller Segway Inc. er ansvarlige for personskade eller skader forårsaget ved at undlade at 

følge instruktionerne i denne manual eller ved kørerens uerfarenhed. 

2. Du kan reducere risikoen ved at følge alle instruktionerne og advarslerne i denne manual, men du kan ikke eliminere alle risici. Husk på, at 

hver gang du kører på KickScooteren, risikerer du tilskadekomst forårsaget af kontroltab, kollisioner og fejl. Overhold altid regler og 

reglementer, når du befinder dig i offentligt rum. Som med alle andre køretøjer, kræver hurtigere fart øget bremselængde. Pludselig 

opbremsning på overflader med dårligt vejgreb, kan føre til hjulskred eller fald. Vær forsigtig, og hold altid en sikker afstand mellem dig og 

andre mennesker eller køretøjer, når du kører. Vær opmærksom og sænk farten, når du befinder dig på ukendte områder. 

3. Brug altid hjelm, når du kører. Brug en godkendt cykel- eller skateboardhjelm, som passer godt med hageremmen, og som giver 

beskyttelse til dit baghoved.

4. Kør ikke din første tur i et område, hvor du med sandsynlighed møder børn, fodgængere, kæledyr, cykler eller andre forhindringer 

og potentielle fare. 

5. Respekter fodgængere ved altid tydeligt at signalere din retning. Overhal på venstre side, når det er muligt. Hold til højre og sænk 

farten, når du nærmer dig en fodgænger forfra. Gør opmærksom på dig selv og sænk farten til gå-hastighed, når du passerer 

fodgængere bagfra. Overhold lokal trafiklovgivning og regler. 

6. På steder hvor der ikke gælder særlige regler, overhold da denne manuals gældende retningslinjer for sikkerhed. Hverken Ninebot 

Inc. eller Segway Inc. er ansvarlige for ejendomsskade, personskade/død, ulykker eller retsstridigheder forårsaget pga. manglende 

overholdelse af sikkerhedsinstruktionerne. 

7. Tillad ingen at køre på din KickScooter på egen hånd, med mindre de omhyggeligt har læst denne manual og fulgt Ny Kører Tutorial i 

appen. Sikkerheden for nye kørere er dit ansvar. Hjælp nye kørere, indtil de føler sig komfortable med basisbetjening af 

KickScooteren. Sørg for, at alle nye kørere bruger hjelm og andet beskyttelsesudstyr. 

8. Før du kører, kontroller for løse beslag og ødelagte dele. Hvis KickScooteren laver en unormal lyd eller signalerer alarm, stop 

øjeblikkeligt køreturen. Diagnosticer din KickScooter via Ninebot by Segway appen og ring til din distributør for service. 

9. Vær opmærksom! Hold øje både langt fremme og lige foran din KickScooter – dine øjne er dit bedste redskab til sikkert at undgå 

forhindringer og overflader med dårligt vejgreb (inklusive, men ikke begrænset til, våd jord/asfalt, løst sand eller grus og is). 

10. Læs og følg alle sikkerheds- og advarselsafsnit i denne manual, for at reducere risiko for skader. Kør ikke for hurtigt. Du bør under 

ingen omstændigheder køre på veje med motorkøretøjer. Producenten anbefaler, at kørere er mellem 14-60 år gamle. Følg altid 

disse sikkerhedsinstrukser: 

A. Mennesker, der ikke bør køre på KickScooteren, inkluderer:

i. Enhver som er under indflydelse af alkohol eller stoffer.

ii. Enhver der lider af sygdom, som bringer dem i risiko ved anstrengende fysisk aktivitet.

iii. Enhver der har balanceproblemer eller motoriske udfordringer i en grad, hvor det påvirker evnen til at opretholde balancen.

iv. Enhver som vejer mere end de angivne grænser (Se specifikationer).

v.     Gravide.

B. Kørere under 18 år bør være under opsyn af en voksen.

C. Overhold lokal lovgivning og reglement, når du benytter dette produkt. Kør ikke steder, der er forbudt.

D. Sikker kørsel forudsætter, at du har klart udsyn foran dig, og at du selv er synlig for andre.

E. Kør ikke i sne, regn eller på veje som er våde, mudrede, isglatte eller glatte af den ene eller anden årsag. Kør ikke over 

forhindringer (sand, løst grus eller grene). Dette kan resultere i tab af balance eller trækkraft og kan forårsage fald.

11. Oplad ikke din KickScooter hvis den, opladeren eller stikkontakten er våd.

12. Som med andet elektrisk udstyr, brug en lyn-beskytter, når du oplader, for at beskytte din KickScooter fra skader forårsaget af 

spændings- og strømniveau. Brug kun Segway-opladeren; ikke opladere fra andre produkter.

13. Brug kun Ninebot eller Segway godkendte dele og tilbehør. Foretag ikke ændringer på din KickScooter. Ændringer på din 

KickScooter kan forstyrre driften, resultere i alvorlig tilskadekomst og/eller ødelæggelse og vil ugyldiggøre garantien.

14. Børn bør ikke lege med KickScooteren eller dele af den, og rengøring / vedligeholdelse bør ikke udføres af børn. Brug af maskinen 

resulterer i transmission af vibrationer gennem førerkroppen.

15. Placer altid KickScooteren på støttebenet på en plan og stabil overflade. KickScooteren skal placeres med stammen mod 

skråningen for at forhindre, at den vælter. Placer aldrig KickScooter med fronten vendt ned ad skråningen, da stammen kan lukke 

og vælte KickScooteren. Når KickScooteren er på sit støtteben, skal du kontrollere dens stabilitet for at undgå enhver risiko for at 

vælte (ved glid, vind eller let stød). Parker ikke KickScooter i et travlt område, men snarere langs en mur. Hvis det er muligt, skal du 

altid vælge at parkere din KickScooter på fladt underlag.

16. For en bedre køreoplevelse anbefales det at udføre en regelmæssig vedligeholdelse af produktet.

17. Læs brugermanualen, før du oplader batteriet.

18. Rør ikke ved bremsesystemet, da det kan forårsage personskade.

19. Det A-vægtede emissionstrykniveau er mindre end 70 dB (A). De mekaniske vibrationer transmitteret af KickScooter er mindre end  

2,5 m/s2.
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3 Oversigt

Bagskærm / Fodbremse

Nummerplade*
* E22D, E25D og E45D.

Magnetisk bremse*
* E25 og E45 series.

Foldepedal 

Instrumentbræt og Tænd/Sluk-kontakt

Elektronisk gashåndtag

Støtteben

Stammen (batteri) 

Motor

Refleks*
* E22D, E22E, E25 og E45 series.

Forlygte

Instrumentbræt og Tænd/Sluk-kontakt

Speedometer: Viser nuværende fart. Viser også fejlkoder, når fejl observeres.
Batteriniveau: Viser batteriniveauet med 5 bjælker. Hver bjælke svarer til cirka 20 % strømniveau..
Indstilling: 
-Rød “S” ikon: Sport (maks. styrke/fart). 
-Hvid “S” ikon: Standard (moderat styrke/fart).
-No “S” ikon: Fartbegrænsning (minimum styrke/fart).
Bluetooth: Et blinkende Bluetooth-ikon indikerer, at køretøjet er parat til at forbinde. Et konstant Bluetooth-ikon indikerer, at køretøjet er 
forbundet til en mobilenhed.
Tænd/Sluk knap: Hurtigt/let tryk for at tænde. Langt tryk for at slukke. Når den er tændt: tryk en enkelt gang for at tænde eller slukke 
forlygten. Dobbeltklik for at ændre indstilling. 
Overophedning: Hvis termometerikonet lyser konstant indikerer det at batteritemperaturen har nået 50° C. Køretøjet ikke accelerere 
normalt og oplades muligvis ikke. Brug den ikke, før temperaturen er faldet til normal rækkevidde.
Fejlvisning: Et lysende  skruenøgleikon angiver fejl.

Elektronisk bremse

Foldekrog

Ekstra batteripakke*
* Til E45 series.

Opladningsport

Refleks*
* E22D, E22E, 
   E25 og E45 series.

Batteriport nr. 2

2 Indhold i kassen

Styr Stel

Kontroller at de ovenstående komponenter er inkluderet, når du pakker op for din KickScooter. Kontakt din nærmeste forhandler, hvis der 

mangler noget (se kontakter i brugsanvisningen). Når du har bekræftet, at alle komponenter er inkluderet og i god stand, kan du samle din 

nye KickScooter.

Sørg for at gemme kasser og emballage, såfremt det bliver nødvendigt at fragte din KickScooter på et tidspunkt. Husk at slukke din 

KickScooter og træk stikket ud før montering, installering af tilbehør samt rengøring af basen.

Tilbehør

M5 skrue med fladt hoved  x 7
(Èn ekstra)

3mm Unbrakonøgle Batterioplader

Brugermanual

Ekstra batteripakke

QUICK STARTBRUGERMANUAL GARANTI

E22 series E25 series E45 series

InklusivSolg separat

04 05

Ringklokke

Tænd/Sluk-kontakt
(multi-funktionel) 

Bluetooth

Speedometer

Indstilling
Overophedning

Power level

Fejlvisning
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4 Montage af din KickScooter

3. Installer seks skruer (tre på hver side) med 
den unbrakonøgle, der fulgte med..

4. Efterprøv, om din KickScooter tænder og 
slukker, som den skal. 

2. Forbind ledningerne inde i styret og basen grundigt.
Placer styret på basen. Vær opmærksom på at
vende styret den rigtige vej.

1. Fold basen ud og skub den, indtil du hører et klik. 
Slå så støttebenet ud for at støtte scooteren. 
Bemærk: Bekræft, at låseaksen på foldemekanismen 
er fastgjort korrekt.

3.  Installer det eksterne batteri på skinnen, og fastgør det med
M4 (20 mm) skruerne (2 stk) og M3 skruen (1 stk), der følger 
med dette produkt. Når de er installeret korrekt, skal du 
lukke skruehullerne med gummipropperne.

2. Påmonter skinnen med M4 (10 mm) skruerne 
(3 stk), der følger med dette produkt. Sørg for, at 
det er korrekt monteret.

4. Efterprøv, om din KickScooter tænder og slukker,
som den skal.

1. Fjern de tre skruer på stammen, som vist på tegningen. Fjern 
derefter beskyttelsesdækslet tæt ved opladningsstationen og 
�ern M3 skruerne.

5 Installering af ekstra batterisæt

06 07

Advarsel: Brug kun skruerne, der følger med 
dette produkt.

Forlygten skal vende 
væk fra føreren. 

Låseaksen 
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Advarsel: Brug kun skruerne, der følger med 
dette produkt.

Forlygten skal vende 
væk fra føreren. 

Låseaksen 



7 Opladning

8 Kørevejledning

Brug en godkendt hjelm og andet beskyttelses-
udstyr for at minimere risiko for skader.

1. Tænd for KickScooteren og kontroller lyset 
på strømindikatoren. Oplad KickScooteren,
hvis batteriet mangler strøm.

6 Første køretur       Der er sikkerhedsrisici forbundet med at lære at køre på KickScooter. Du skal læse 
sikkerhedsinstruktionerne via appen, før din første køretur. 

Af hensyn til din sikkerhed, er din nye KickScooter ikke aktiveret og vil lejlighedsvist bippe, 
efter den er tændt. 

Indtil den er aktiveret, vil KickScooteren holde en meget lav fart og er endnu ikke fuldt 
funktionel. Installer appen på din mobilenhed (med Bluetooth 4.0 eller over), skab 
forbindelse til KickScooteren med Bluetooth og følg app-instrukserne for at aktivere din 
KickScooter og nyd herefter godt af dens maksimale ydelse. 

Scan QR-koden for at downloade appen (iOS 8.0 eller over, Android™ 4.3 eller over). 

Din KickScooter er fuldt opladet, når lysdioden på opladeren skifter fra rød (opladning) til grøn (fuld opopladning).
Luk dækslet til opladningsporten, når du ikke oplader.

21 Installer appen og registrer/login. 

3

4

Klik på “Vehicle” / "Search Vehicle" for at oprette 
forbindelse til din KickScooter. KickScooter bipper, når 
den er tilsluttet. Bluetooth-ikonet stopper med at blinke 
og forbliver tændt.

Følg app-instrukserne for at aktivere KickScooteren, og lær hvordan du kører sikkert. Du kan nu begynde at bruge 
din KickScooter, tjek status med appen og interagere med andre brugere. God fornøjelse!

ADVARSEL
Tilslut ikke opladeren, hvis opladningsporten eller opladerstikket er vådt. Oplad eller brug ikke batteriet, hvis det er 
beskadiget eller er blevet udsat for vand/fugt. Luk opladningsdækslet, når du ikke oplader.

Luk opladnings-
dækslet, når du 

er færdig 
med at oplade.

Åbn opladnings-
dækslet.

Indsæt 
opladerstikket.

Opladningsport

Opladningstrin

08 09

Start KickScooteren. Et blinkende Bluetooth-ikon
indikerer, at KickScooteren venter på at skabe 
forbindelse.

Opladningsport
(Når der er tilsluttet 
ekstra batteri)

Vehicle Fans Moments MeDiscover

Segway-Ninebot App
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ADVARSEL
Ved hård opbremsning risikerer du alvorlig skade på grund af dårligt vejgreb og styrt. Hold en moderat hastighed og 
tag højde for potentiel fare. 

3. Placer din anden fod på fodstøtten for at holde
begge fødder stabile. Drej på det højre gashåndtag 
for at få fart, når du har balancen.
Bemærk: Af hensyn til din sikkerhed vil 
motoren ikke aktiveres, før KickScooteren 
når op på 4 km/t .

4. Sænk farten ved at slippe gashåndtaget; bevæg 
håndbremsens gearskifter hurtigt og træd samtidig 
fodbremsen ned for at udløse mekanisk bremsning 
for at lave en hård opbremsning.

2. Stil dig med én fod på fodstøtten og skub i
gang med den anden fod, så du begynder
at rulle.

5. Skift kropsvægt, når du skal dreje, og drej 
samtidig håndtaget en smule.

Pas på dit hoved, når du kører 
gennem døråbninger.

Pas på farten, når du kører ned ad bakke. Brug begge 
bremser samtidigt, når du kører ved høj hastighed.

Hold din hastighed mellem 5–10 km /t, når du kører over vejbump,
dørtærskler, ujævn vej eller andre ujævne overflader. Bøj knæet let 
for bedre at justere til nævnte overflader.

9 Advarsler

KØR IKKE KickScooteren i 
regnvejr.

ADVARSEL
Det kan medføre alvorlig skade, hvis ikke følgende 
instruktioner overholdes.

10 11
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DREJ IKKE styret voldsomt, imens du 
kører med høj hastighed.

KØR IKKE på motorveje eller 
landeveje.

KØR IKKE igennem vandpytter eller 
andre samlinger af vand. I et sådant 
tilfælde skal du sænke din hastighed 
og undgå forhindringen.

KickScooteren er kun for en enkelt 
kører. Kør ikke to på den og medtag 
ikke passagerer. Kør ikke med et barn.
Kør ikke, hvis du er gravid.

PRES IKKE gashåndtaget ned, når du 
trækker KickScooteren.

BÆR IKKE tunge ting på styret. KØR IKKE på KickScooteren med 
kun én fod. 

Undgå at køre ind i forhindringer 
med dækkene/hjulene. 

12 13
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11 Vedligeholdelse

Rengøring og opbevaring

Brug en blød, våd klud for at tørre stellet af. Indtørret jord kan skrubbes af med en fugtig, blød børste og derefter rengøres med en blød,
våd klud.

BEMÆRK

Vask ikke din KickScooter i alkohol, benzin, acetone eller andre ætsende opløsningsmidler, da disse kan beskadige din KickScooters 
udseende såvel som indre konstruktion. Vask ikke din KickScooter med en højtryksrenser eller vandslange.

ADVARSEL

Sørg for at KickScooteren er SLUKKET, at opladerstikket er trukket ud, og at gummidækslet på opladeporten er godt skruet fast inden 
rengøring; ellers risikerer du at beskadige elektriske komponenter.

Opbevar din KickScooter på et køligt, tørt sted. Lad den ikke stå udenfor i længere tid. Hvis KickScooteren udsættes for sollys og ekstreme 
temperaturer (både kolde og varme) vil det fremskynde ældningsprocessen på plastikdelene samt muligvis reducere batteriets levetid.

10 Sammenfoldning og transportering

Sammenfoldning

Træd på foldepedalen, imens du roligt 
skubber styret fremad.

Fold styret ned, indtil det 
låser/klikker fast på fodbremsen.

Når din KickScooter er foldet 
sammen, kan du nemt bære 
den ved at holde fast i 
stammen.

FJERN IKKE dine hænder fra styret, 
imens du kører. Kør ikke med kun én 
hånd på styret. 

KØR IKKE op og ned ad trapper og lav 
ikke hop over forhindringer. 

RØR IKKE ved navmotoren efter kørsel, 
da den kan blive varm. 

RØR IKKE ved foldepedalen under kørsel.

     ADVARSEL
Hold altid begge hænder på styret, ellers risikerer du at forårsage alvorlig skade pga. balancetab og fald. 

14 15

Vedligeholdelse af batterier

Fjern ikke batteriet. Fjernelse af batteriet er kompliceret og kan ændre maskinens betjening: Du kan kontakte en autoriseret reparatør,
hvis produktet stadig er under garanti. Hvis produktet ikke er under garanti, kan du kontakte enhver specialiseret reparatør efter eget valg.
Du kan bede om listen over autoriserede reparatører på www.segway.com. For yderligere spørgsmål, kan du kontakte den kundeservice,
der er tilgængelig på www.segway.com.

Opbevar eller oplad ikke batterierne ved temperaturer udenfor de oplyste grænser (se specifikationer). Punktér ikke batteriet. Overhold de 
lokale love og reguleringer vedr. genbrug af batterier og/eller bortskaffelse.

Et velholdt batteri har en høj kapacitet selv efter mange kilometers kørsel. VIGTIGT: Oplad batteriet efter hver køretur og undlad at 
batteriet løber helt tør for strøm. Batteriets kapacitet og rækkevidde er bedst ved stuetemperatur (22 °C), hvorimod brug af batteriet ved 
temperaturer under 0 °C kan formindske rækkevidde og kapacitet. Typisk vil rækkevidden ved -20 °C halveres i forhold til ved 22°C ved 
brug af samme batteri. Batteriets rækkevidde vil forøges, når temperaturen stiger. Få mere information i appen.

Udskift dæk
Dæk, der følger med produktet, skal monteres på hjulet af en professionel reparatør. At £erne hjulene er kompliceret og forkert montering 
kan føre til ustabilitet og funktionsfejl:
– Kontakt en autoriseret reparatør, hvis produktet stadig er under producentgaranti. Du kan bede om listen over autoriserede reparatører 

til den kundeservice, der er tilgængelig på www.segway.com..
– Hvis produktet ikke længere er under garanti, kan du kontakte enhver specialiseret reparatør efter eget valg.
– Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte kundeservice tilgængelig på www.segway.com.

BEMÆRK

Typisk vil et fuldt opladet batteri kræve opladning igen efter 120-180 dage på standby-mode. Husk at oplade batteriet efter hver brug. Lad 
ikke batteriet aflade fuldstændigt, da dette kan skade batteriet permanent. Elektronikken inde i batteriet registrerer op- og afladningsfor-
hold for batteriet; ødelæggelser forårsaget af overophedning/overopladning eller ved brug af batteriet ved lave temperaturer bliver ikke 
dækket af garantien.

ADVARSEL

Oplad eller brug ikke batteriet, hvis det er beskadiget eller er blevet udsat for vand/fugt. Forsøg ikke at skille batteriet ad. er er risiko for 
brand. Ingen reservedele.

ADVARSEL

Kør ikke på KickScooteren, når den omgivende temperatur afviger fra køretøjets driftstemperatur (se specifikationer). Høje/lave 
temperaturer vil begrænse køretøjets maksimumydelse. Der er fare for person- eller produktskade, hvis køretøjet vælter.

Andet

Det eksterne fleksible kabel på denne transformer kan ikke udskiftes; hvis ledningen er beskadiget, skal transformeren kasseres og 
udskiftes med en ny. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte kundeservice tilgængelig på www.segway.com.

I tilfælde af ulykke eller sammenbrud: Kontakt en autoriseret reparatør, hvis produktet stadig er under garanti. Hvis ikke, kan du kontakte 
enhver specialiseret reparatør efter eget valg. Du kan bede om listen over autoriserede reparatører på www.segway.com. For ethvert 
spørgsmål, kontakt venligst kundeservice tilgængelig på www.segway.com.

Der er gjort en indsats for at forenkle ordlyden i brugermanualen til brugerne. Hvis en handling forekommer for kompliceret for en bruger,
tilrådes han at kontakte en autoriseret / specialiseret reparatør eller kundeservice.
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Rengøring og opbevaring

Brug en blød, våd klud for at tørre stellet af. Indtørret jord kan skrubbes af med en fugtig, blød børste og derefter rengøres med en blød,
våd klud.

BEMÆRK

Vask ikke din KickScooter i alkohol, benzin, acetone eller andre ætsende opløsningsmidler, da disse kan beskadige din KickScooters 
udseende såvel som indre konstruktion. Vask ikke din KickScooter med en højtryksrenser eller vandslange.

ADVARSEL

Sørg for at KickScooteren er SLUKKET, at opladerstikket er trukket ud, og at gummidækslet på opladeporten er godt skruet fast inden 
rengøring; ellers risikerer du at beskadige elektriske komponenter.

Opbevar din KickScooter på et køligt, tørt sted. Lad den ikke stå udenfor i længere tid. Hvis KickScooteren udsættes for sollys og ekstreme 
temperaturer (både kolde og varme) vil det fremskynde ældningsprocessen på plastikdelene samt muligvis reducere batteriets levetid.

[1] Typisk rækkevidde: Testet ved fuld power, 75 kg belastning, 25°C, 60% af maksimal hastighed på jævn underlag.

* Nogle af de faktorer, der påvirker rækkevidden, inkluderer: hastighed, antal start og stop, omgivelsestemperatur osv.

[2] Alle KickScooter-modeller kan installere det ekstra batteri. Nogle af parametrene ville ændre sig i dette tilfælde.

12 Specifikationer

16 17

Vedligeholdelse af batterier

Fjern ikke batteriet. Fjernelse af batteriet er kompliceret og kan ændre maskinens betjening: Du kan kontakte en autoriseret reparatør, 
hvis produktet stadig er under garanti. Hvis produktet ikke er under garanti, kan du kontakte enhver specialiseret reparatør efter eget valg. 
Du kan bede om listen over autoriserede reparatører på www.segway.com. For yderligere spørgsmål, kan du kontakte den kundeservice, 
der er tilgængelig på www.segway.com.

Opbevar eller oplad ikke batterierne ved temperaturer udenfor de oplyste grænser (se specifikationer). Punktér ikke batteriet. Overhold de 
lokale love og reguleringer vedr. genbrug af batterier og/eller bortskaffelse. 

Et velholdt batteri har en høj kapacitet selv efter mange kilometers kørsel. VIGTIGT: Oplad batteriet efter hver køretur og undlad at 
batteriet løber helt tør for strøm. Batteriets kapacitet og rækkevidde er bedst ved stuetemperatur (22 °C), hvorimod brug af batteriet ved 
temperaturer under 0 °C kan formindske rækkevidde og kapacitet. Typisk vil rækkevidden ved -20 °C halveres i forhold til ved 22°C ved 
brug af samme batteri. Batteriets rækkevidde vil forøges, når temperaturen stiger. Få mere information i appen.  

Udskift dæk 
Dæk, der følger med produktet, skal monteres på hjulet af en professionel reparatør. At ¦erne hjulene er kompliceret og forkert montering 
kan føre til ustabilitet og funktionsfejl:
– Kontakt en autoriseret reparatør, hvis produktet stadig er under producentgaranti. Du kan bede om listen over autoriserede reparatører 

til den kundeservice, der er tilgængelig på www.segway.com..
– Hvis produktet ikke længere er under garanti, kan du kontakte enhver specialiseret reparatør efter eget valg.
– Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte kundeservice tilgængelig på www.segway.com.

BEMÆRK 

Typisk vil et fuldt opladet batteri kræve opladning igen efter 120-180 dage på standby-mode. Husk at oplade batteriet efter hver brug. Lad 
ikke batteriet aflade fuldstændigt, da dette kan skade batteriet permanent. Elektronikken inde i batteriet registrerer op- og afladningsfor-
hold for batteriet; ødelæggelser forårsaget af overophedning/overopladning eller ved brug af batteriet ved lave temperaturer bliver ikke 
dækket af garantien.  

        ADVARSEL 

Oplad eller brug ikke batteriet, hvis det er beskadiget eller er blevet udsat for vand/fugt. Forsøg ikke at skille batteriet ad. er er risiko for 
brand. Ingen reservedele.

        ADVARSEL 

Kør ikke på KickScooteren, når den omgivende temperatur afviger fra køretøjets driftstemperatur (se specifikationer). Høje/lave 
temperaturer vil begrænse køretøjets maksimumydelse. Der er fare for person- eller produktskade, hvis køretøjet vælter.

Andet

Det eksterne fleksible kabel på denne transformer kan ikke udskiftes; hvis ledningen er beskadiget, skal transformeren kasseres og 
udskiftes med en ny. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte kundeservice tilgængelig på www.segway.com.

I tilfælde af ulykke eller sammenbrud: Kontakt en autoriseret reparatør, hvis produktet stadig er under garanti. Hvis ikke, kan du kontakte 
enhver specialiseret reparatør efter eget valg. Du kan bede om listen over autoriserede reparatører på www.segway.com. For ethvert 
spørgsmål, kontakt venligst kundeservice tilgængelig på www.segway.com.

Der er gjort en indsats for at forenkle ordlyden i brugermanualen til brugerne. Hvis en handling forekommer for kompliceret for en bruger, 
tilrådes han at kontakte en autoriseret / specialiseret reparatør eller kundeservice.

Type

Dimensioner

Vægt

Parametre

Batteri 

Motor

Oplader

Egenskaber

Dæk

Bremselys

Udfoldet Længde x Bredde x Højde 

Sammenfoldet L x B x H

Belastning

Kører/bruger Anbefalet alder

Anbefalet højde

Maks. hastighed

Ca. rækkevidde [1] 

Max. stigning

Driftstemperatur

Opbevaringstemperatur

IP klassificering

Opladningstid

Anbefalet terræn

Maks. Opladningsspænding

Opladningstemperatur 0–40°C

Nominel kapacitet

Batteriets styresystem

Nominel spænding Input

Nominel spænding Output

Nominel strøm

Nominel spænding

Output Power

111 × 42 × 112 cm 109 × 42 × 112 cm

113 × 42 × 36 cm114 × 42 × 36 cm

Ca. 25–100 kg

22 km

15%

36 V 

-10–40°C

-20–50°C

42 V 

184 Wh

Nominel power 300 W, 0.3 kW

Overopvarmning, kortslutning, overstrøm, overudladning og overladning beskyttelse

Antal batterier [2] 1

100–240 V~

42 V 

1.7 A

71 W, 0.071 kW

15+ år

120–200 cm

IPX4

Ca. 3.5 t

Asfalt/fortov; forhindringer < 1 cm; huller < 3 cm

20 km/t

LED baglygte

Køreindstillinger

Dæk

Hastighedsbegrænsningstilstand, Standard og Sport

Materiale: ikke-pneumatiske dæk. syntetisk gummi. Størrelse: 9 tommer

Netto Ca. 13.5kg

E22E/E22D E22



Rengøring og opbevaring

Brug en blød, våd klud for at tørre stellet af. Indtørret jord kan skrubbes af med en fugtig, blød børste og derefter rengøres med en blød,
våd klud.

BEMÆRK

Vask ikke din KickScooter i alkohol, benzin, acetone eller andre ætsende opløsningsmidler, da disse kan beskadige din KickScooters 
udseende såvel som indre konstruktion. Vask ikke din KickScooter med en højtryksrenser eller vandslange.

ADVARSEL

Sørg for at KickScooteren er SLUKKET, at opladerstikket er trukket ud, og at gummidækslet på opladeporten er godt skruet fast inden 
rengøring; ellers risikerer du at beskadige elektriske komponenter.

Opbevar din KickScooter på et køligt, tørt sted. Lad den ikke stå udenfor i længere tid. Hvis KickScooteren udsættes for sollys og ekstreme 
temperaturer (både kolde og varme) vil det fremskynde ældningsprocessen på plastikdelene samt muligvis reducere batteriets levetid.

[1] Typisk rækkevidde: Testet ved fuld power, 75 kg belastning, 25°C, 60% af maksimal hastighed på jævn underlag.

* Nogle af de faktorer, der påvirker rækkevidden, inkluderer: hastighed, antal start og stop, omgivelsestemperatur osv.

[2] Alle KickScooter-modeller kan installere det ekstra batteri. Nogle af parametrene ville ændre sig i dette tilfælde.
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Vedligeholdelse af batterier

Fjern ikke batteriet. Fjernelse af batteriet er kompliceret og kan ændre maskinens betjening: Du kan kontakte en autoriseret reparatør,
hvis produktet stadig er under garanti. Hvis produktet ikke er under garanti, kan du kontakte enhver specialiseret reparatør efter eget valg.
Du kan bede om listen over autoriserede reparatører på www.segway.com. For yderligere spørgsmål, kan du kontakte den kundeservice,
der er tilgængelig på www.segway.com.

Opbevar eller oplad ikke batterierne ved temperaturer udenfor de oplyste grænser (se specifikationer). Punktér ikke batteriet. Overhold de 
lokale love og reguleringer vedr. genbrug af batterier og/eller bortskaffelse.

Et velholdt batteri har en høj kapacitet selv efter mange kilometers kørsel. VIGTIGT: Oplad batteriet efter hver køretur og undlad at 
batteriet løber helt tør for strøm. Batteriets kapacitet og rækkevidde er bedst ved stuetemperatur (22 °C), hvorimod brug af batteriet ved 
temperaturer under 0 °C kan formindske rækkevidde og kapacitet. Typisk vil rækkevidden ved -20 °C halveres i forhold til ved 22°C ved 
brug af samme batteri. Batteriets rækkevidde vil forøges, når temperaturen stiger. Få mere information i appen.

Udskift dæk
Dæk, der følger med produktet, skal monteres på hjulet af en professionel reparatør. At ¦erne hjulene er kompliceret og forkert montering 
kan føre til ustabilitet og funktionsfejl:
– Kontakt en autoriseret reparatør, hvis produktet stadig er under producentgaranti. Du kan bede om listen over autoriserede reparatører 

til den kundeservice, der er tilgængelig på www.segway.com..
– Hvis produktet ikke længere er under garanti, kan du kontakte enhver specialiseret reparatør efter eget valg.
– Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte kundeservice tilgængelig på www.segway.com.

BEMÆRK

Typisk vil et fuldt opladet batteri kræve opladning igen efter 120-180 dage på standby-mode. Husk at oplade batteriet efter hver brug. Lad 
ikke batteriet aflade fuldstændigt, da dette kan skade batteriet permanent. Elektronikken inde i batteriet registrerer op- og afladningsfor-
hold for batteriet; ødelæggelser forårsaget af overophedning/overopladning eller ved brug af batteriet ved lave temperaturer bliver ikke 
dækket af garantien.

ADVARSEL

Oplad eller brug ikke batteriet, hvis det er beskadiget eller er blevet udsat for vand/fugt. Forsøg ikke at skille batteriet ad. er er risiko for 
brand. Ingen reservedele.

ADVARSEL

Kør ikke på KickScooteren, når den omgivende temperatur afviger fra køretøjets driftstemperatur (se specifikationer). Høje/lave 
temperaturer vil begrænse køretøjets maksimumydelse. Der er fare for person- eller produktskade, hvis køretøjet vælter.

Andet

Det eksterne fleksible kabel på denne transformer kan ikke udskiftes; hvis ledningen er beskadiget, skal transformeren kasseres og 
udskiftes med en ny. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte kundeservice tilgængelig på www.segway.com.

I tilfælde af ulykke eller sammenbrud: Kontakt en autoriseret reparatør, hvis produktet stadig er under garanti. Hvis ikke, kan du kontakte 
enhver specialiseret reparatør efter eget valg. Du kan bede om listen over autoriserede reparatører på www.segway.com. For ethvert 
spørgsmål, kontakt venligst kundeservice tilgængelig på www.segway.com.

Der er gjort en indsats for at forenkle ordlyden i brugermanualen til brugerne. Hvis en handling forekommer for kompliceret for en bruger,
tilrådes han at kontakte en autoriseret / specialiseret reparatør eller kundeservice.

Type

Dimensioner

Vægt

Parametre

Batteri 

Motor

Oplader

Egenskaber

Dæk

Bremselys

Udfoldet Længde x Bredde x Højde 

Sammenfoldet L x B x H

Belastning

Kører/bruger Anbefalet alder

Anbefalet højde

Maks. hastighed

Ca. rækkevidde [1] 

Max. stigning

Driftstemperatur

Opbevaringstemperatur

IP klassificering

Opladningstid

Anbefalet terræn

Maks. Opladningsspænding

Opladningstemperatur 0–40°C

Nominel kapacitet

Batteriets styresystem

Nominel spænding Input

Nominel spænding Output

Nominel strøm

Nominel spænding

Output Power

111 × 42 × 112 cm 109 × 42 × 112 cm

113 × 42 × 36 cm114 × 42 × 36 cm

Ca. 25–100 kg

22 km

15%

36 V 

-10–40°C

-20–50°C

42 V 

184 Wh

Nominel power 300 W, 0.3 kW

Overopvarmning, kortslutning, overstrøm, overudladning og overladning beskyttelse

Antal batterier [2] 1

100–240 V~

42 V 

1.7 A

71 W, 0.071 kW

15+ år

120–200 cm

IPX4

Ca. 3.5 t

Asfalt/fortov; forhindringer < 1 cm; huller < 3 cm

20 km/t

LED baglygte

Køreindstillinger

Dæk

Hastighedsbegrænsningstilstand, Standard og Sport

Materiale: ikke-pneumatiske dæk. syntetisk gummi. Størrelse: 9 tommer

Netto Ca. 13.5kg

E22E/E22D E22



[1] Typisk rækkevidde: Testet ved fuld power, 75 kg belastning, 25°C, 60% af maksimal hastighed på jævn underlag.

* Nogle af de faktorer, der påvirker rækkevidden, inkluderer: hastighed, antal start og stop, omgivelsestemperatur osv.

[2] Alle KickScooter-modeller kan installere det ekstra batteri. Nogle af parametrene ville ændre sig i dette tilfælde.
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Type

Dimensioner

Vægt

Parametre

Batteri 

Motor

Oplader

Egenskaber

Dæk

Bremselys

Udfoldet Længde x Bredde x Højde 

Sammenfoldet L x B x H

Belastning

Kører/bruger Anbefalet alder

Anbefalet højde

Maks. hastighed

Ca. rækkevidde [1] 

Max. stigning

Driftstemperatur

Opbevaringstemperatur

IP klassificering

Opladningstid

Anbefalet terræn

Maks. Opladningsspænding

Opladningstemperatur 0–40°C

Nominel Energi

Batteriets styresystem

Nominel spænding Input

Nominel spænding Output

Nominel strøm

Nominel spænding

Output Power

116 × 42 × 117 cm

119 × 42 × 36 cm

25–100 kg

25 km

15%

36 V 

-10–40°C

-20–50°C

42 V 

215 Wh

Nominel kapacitet 5960 mAh

Nominel power 300 W, 0.3 kW

Overopvarmning, kortslutning, overstrøm, overudladning og overladning beskyttelse

Antal batterier [2] 1

100–240 V~

42 V 

1.7 A

71 W, 0.071 kW

15+ years

120–200 cm

IPX4

Ca. 4 t

Asfalt/fortov; forhindringer < 1 cm; huller < 3 cm

20 km/t

LED baglygte

Køreindstillinger

Dæk

Hastighedsbegrænsningstilstand, Standard og Sport

Omgivende lys /

Støddæmper Foran

Materiale: ikke-pneumatiske dæk. syntetisk gummi. Størrelse: 9 tommer

Netto 14.3 kg

E25D

25 km/t

Brugerdefineret farve

E25E

28 km/t

Brugerdefineret farve

E25A Type

Dimensioner

Vægt

Parametre

Batteri 

Motor

Oplader

Egenskaber

Dæk

Bremselys

Udfoldet Længde x Bredde x Højde 

Sammenfoldet L x B x H

Belastning

Kører/bruger Anbefalet alder

Anbefalet højde

Maks. hastighed

Ca. rækkevidde [1] 

Max. stigning

Driftstemperatur

Opbevaringstemperatur

IP klassificering

Opladningstid

Anbefalet terræn

Maks. Opladningsspænding

Opladningstemperatur 0–40°C

Nominel Energi

Batteriets styresystem

Nominel spænding Input

Nominel spænding Output

Nominel strøm

Nominel spænding

Output Power

116 × 42 × 117 cm

119 × 42 × 36 cm

25–100 kg

28.0 miles (45 km)

15%

36 V 

-10–40°C

-20–50°C

42 V 

368 Wh

Nominel kapacitet 10.2 Ah

Nominel power 300 W, 0.3 kW

Overopvarmning, kortslutning, overstrøm, overudladning og overladning beskyttelse

Antal batterier 2

100–240 V~

42 V 

1.7 A

71 W, 0.071 kW

15+ years

120–200 cm

IPX4

Ca. 7,5 t

Asfalt/fortov; forhindringer < 1 cm; huller < 3 cm

30 km/t

LED baglygte

Køreindstillinger

Dæk

Hastighedsbegrænsningstilstand, Standard og Sport

Omgivende lys Brugerdefineret farve

Støddæmper Foran

Materiale: ikke-pneumatiske dæk. syntetisk gummi. Størrelse: 9 tommer

Netto 15.0 kg

E45

[1] Typisk rækkevidde: Testet ved fuld power, 75 kg belastning, 25°C, 60% af maksimal hastighed på jævn underlag.

* Nogle af de faktorer, der påvirker rækkevidden, inkluderer: hastighed, antal start og stop, omgivelsestemperatur osv.

20 km/t

/

E45D

25 km/t

Brugerdefineret farve

 E45E



[1] Typisk rækkevidde: Testet ved fuld power, 75 kg belastning, 25°C, 60% af maksimal hastighed på jævn underlag.

* Nogle af de faktorer, der påvirker rækkevidden, inkluderer: hastighed, antal start og stop, omgivelsestemperatur osv.

[2] Alle KickScooter-modeller kan installere det ekstra batteri. Nogle af parametrene ville ændre sig i dette tilfælde.
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Type

Dimensioner

Vægt

Parametre

Batteri 

Motor

Oplader

Egenskaber

Dæk

Bremselys

Udfoldet Længde x Bredde x Højde 

Sammenfoldet L x B x H

Belastning

Kører/bruger Anbefalet alder

Anbefalet højde

Maks. hastighed

Ca. rækkevidde [1] 

Max. stigning

Driftstemperatur

Opbevaringstemperatur

IP klassificering

Opladningstid

Anbefalet terræn

Maks. Opladningsspænding

Opladningstemperatur 0–40°C

Nominel Energi

Batteriets styresystem

Nominel spænding Input

Nominel spænding Output

Nominel strøm

Nominel spænding

Output Power

116 × 42 × 117 cm

119 × 42 × 36 cm

25–100 kg

25 km

15%

36 V 

-10–40°C

-20–50°C

42 V 

215 Wh

Nominel kapacitet 5960 mAh

Nominel power 300 W, 0.3 kW

Overopvarmning, kortslutning, overstrøm, overudladning og overladning beskyttelse

Antal batterier [2] 1

100–240 V~

42 V 

1.7 A

71 W, 0.071 kW

15+ years

120–200 cm

IPX4

Ca. 4 t

Asfalt/fortov; forhindringer < 1 cm; huller < 3 cm

20 km/t

LED baglygte

Køreindstillinger

Dæk

Hastighedsbegrænsningstilstand, Standard og Sport

Omgivende lys /

Støddæmper Foran

Materiale: ikke-pneumatiske dæk. syntetisk gummi. Størrelse: 9 tommer

Netto 14.3 kg

E25D

25 km/t

Brugerdefineret farve

E25E

28 km/t

Brugerdefineret farve

E25A Type

Dimensioner

Vægt

Parametre

Batteri 

Motor

Oplader

Egenskaber

Dæk

Bremselys

Udfoldet Længde x Bredde x Højde 

Sammenfoldet L x B x H

Belastning

Kører/bruger Anbefalet alder

Anbefalet højde

Maks. hastighed

Ca. rækkevidde [1] 

Max. stigning

Driftstemperatur

Opbevaringstemperatur

IP klassificering

Opladningstid

Anbefalet terræn

Maks. Opladningsspænding

Opladningstemperatur 0–40°C

Nominel Energi

Batteriets styresystem

Nominel spænding Input

Nominel spænding Output

Nominel strøm

Nominel spænding

Output Power

116 × 42 × 117 cm

119 × 42 × 36 cm

25–100 kg

28.0 miles (45 km)

20%

36 V 

-10–40°C

-20–50°C

42 V 

368 Wh

Nominel kapacitet 10.2 Ah

Nominel power 300 W, 0.3 kW

Overopvarmning, kortslutning, overstrøm, overudladning og overladning beskyttelse

Antal batterier 2

100–240 V~

42 V 

1.7 A

71 W, 0.071 kW

15+ years

120–200 cm

IPX4

Ca. 7,5 t

Asfalt/fortov; forhindringer < 1 cm; huller < 3 cm

30 km/t

LED baglygte

Køreindstillinger

Dæk

Hastighedsbegrænsningstilstand, Standard og Sport

Omgivende lys Brugerdefineret farve

Støddæmper Foran

Materiale: ikke-pneumatiske dæk. syntetisk gummi. Størrelse: 9 tommer

Netto 15.0 kg

E45

[1] Typisk rækkevidde: Testet ved fuld power, 75 kg belastning, 25°C, 60% af maksimal hastighed på jævn underlag.

* Nogle af de faktorer, der påvirker rækkevidden, inkluderer: hastighed, antal start og stop, omgivelsestemperatur osv.

20 km/t

/

E45D

25 km/t

Brugerdefineret farve

 E45E



For Model: E22D, E22E,E25D, E25E, E45D, E45E

Dette produkt er certificeret til ANSI/CAN/UL-2272 by CSA.

Batteriet er i overensstemmelse med UN/DOT 38.3.

EU-overensstemmelseserklæring 

Vigtig WEEE information

Information vedr. WEEE bortskaffelse og genbrug / Korrekt bortskaffelse af dette produkt. Den overkrydsede skraldespand symboliserer, 

at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Dette gælder for hele EU. 

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, som kan være farlige og skadelige for menneskers 

sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Brugere skal benytte de kommunale 

indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk 

udstyr og øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af dette affald.

Information om genbrug af batterier for EU.

Batterier og batteriemballage er mærket i overensstemmelse med det europæiske direktiv 2006/66/DC og 2013/56/EU vedrørende 

batterier og akkumulatorer, samt brugte batterier og akkumulatorer. Direktivet fastlægger reglerne for bortskaffelse og genbrug af brugte 

batterier og akkumulatorer gældende for hele EU. Mange forskellige batterier er forsynet med dette mærke for herved at indikere, at 

batteriet ikke skal smides ud sammen med almindeligt husholdningsaffald men skal afleveres tilbage i henhold til nærværende direktiv. 

I overensstemmelse med det europæiske direktiv 2006/66/EC og 2013/56/EU, sættes mærkeseddel på batterier og akkumulatorer for at 

indikere, at de skal samles separat fra andet affald og genbruges. Etiketten på batteriet kan inkludere et kemisk symbol for metaltypen i 

batteriet (Pb = bly, Hg = kviksølv, Cd = cadmium). Brugere af batterier og akkumulatorer må ikke bortskaffe disse som usorteret 

kommunalt affald. For korrekt genbrug skal du returnere batteriet til leverandøren eller benytte et udpeget indsamlingssted. Produktans-

varlighed er vigtig for at minimere batteriernes potentielle skadelige effekt på miljø og menneskeligt helbred grundet det potentielle 

indhold af farlige giftstoffer. Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, herunder batterier, der 

kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke 

bortskaffes korrekt. Produkter, der er mærket med ovenstående "overkrydsede skraldespand", er elektrisk og elektronisk udstyr. Den 

krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdning-

saffald, men skal indsamles særskilt.

Begrænsning af direktivet om farlige sto�er (RoHS)

For Model: E22, E25A, E45

Dette produkt er certificeret til  ANSI/CAN/UL-2272 by CSA.

Batteriet er i overensstemmelse med UN/DOT 38.3.

FCC-overensstemmelseserklæring for USA

Denne anordning overholder del 15 i FCC-reglerne. Drift er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enhed må ikke forårsage skadelig 

interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens som kan forårsage uønsket drift. 

BEMÆRK

Dette udstyr er blevet testet og fundet at overholde grænserne for et digitalt udstyr i klasse B i henhold til del 15 i FCC-reglerne. Disse 

grænser er lavet for at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation. Dette udstyr genererer, bruger og kan 

udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig 

interferens med radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at interferens ikke opstår i en bestemt installation. Hvis dette udstyr 

forårsager skadelig interferens med radio- eller tv-modtagelse, som kan bestemmes ved at slukke og tænde for udstyret, anbefales 

brugeren at forsøge at rette forstyrrelsen ved hjælp af en eller flere af følgende foranstaltninger:

— Omdirigér eller flyt modtageren.

— Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.

— Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, modtageren er tilsluttet.

— Kontakt forhandleren eller en erfaren radio / tv-tekniker for at få hjælp.

Denne anordning overholder FCC-strålingseksponeringsgrænser fastsat for et ukontrolleret miljø. 

IC-overensstemmelseserklæring for Canada

Denne enhed retter sig efter Industry Canada IC-licensfrie RSS-standard (s).  Drift er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enhed må ikke 

forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens som kan forårsage uønsket drift. 

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Hverken Segway Inc. eller Ninebot kan holdes ansvarlige for ændringer eller modifikationer, som ikke er godkendt af Segway Inc. eller Ninebot. 

Modifikationer, der ikke er udtrykkeligt godkendt, kan medføre inddragelse af brugerens ret til at anvende udstyret. 
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For Model: E22D, E22E,E25D, E25E, E45D, E45E

Dette produkt er certificeret til ANSI/CAN/UL-2272 by CSA.

Batteriet er i overensstemmelse med UN/DOT 38.3.

EU-overensstemmelseserklæring 

Vigtig WEEE information

Information vedr. WEEE bortskaffelse og genbrug / Korrekt bortskaffelse af dette produkt. Den overkrydsede skraldespand symboliserer, 

at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Dette gælder for hele EU. 

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, som kan være farlige og skadelige for menneskers 

sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Brugere skal benytte de kommunale 

indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk 

udstyr og øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af dette affald.

Information om genbrug af batterier for EU.

Batterier og batteriemballage er mærket i overensstemmelse med det europæiske direktiv 2006/66/DC og 2013/56/EU vedrørende 

batterier og akkumulatorer, samt brugte batterier og akkumulatorer. Direktivet fastlægger reglerne for bortskaffelse og genbrug af brugte 

batterier og akkumulatorer gældende for hele EU. Mange forskellige batterier er forsynet med dette mærke for herved at indikere, at 

batteriet ikke skal smides ud sammen med almindeligt husholdningsaffald men skal afleveres tilbage i henhold til nærværende direktiv. 

I overensstemmelse med det europæiske direktiv 2006/66/EC og 2013/56/EU, sættes mærkeseddel på batterier og akkumulatorer for at 

indikere, at de skal samles separat fra andet affald og genbruges. Etiketten på batteriet kan inkludere et kemisk symbol for metaltypen i 

batteriet (Pb = bly, Hg = kviksølv, Cd = cadmium). Brugere af batterier og akkumulatorer må ikke bortskaffe disse som usorteret 
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BEMÆRK
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Ninebot er registreret varemærker, Ninebot (Tianjin) teknologi Co.,Ltd; Segway og the Rider Design er registrerede varemærker af Segway 

Inc.; Android, Google Play er varemærker af Google Inc; App Store er en tjenesteydelse af Apple Inc. De respektive ejere forbeholder sig 

rettighederne til deres varemærke, som der refereres til i nærværende manual. 

KickScooteren er dækket af relevante patenter. For patentinformation, gå til http://www.segway.com. 

Vi har bestræbt os på at inkludere beskrivelser og instruktioner gældende for alle KickScooterens funktioner.  Dog kan din KickScooter 

variere en smule fra den, som er illustreret i dette dokument, på grund af kontinuerlige forbedringer og designændringer. Gå til Apple App 

Store (iOS) eller Google Play Store (Android) for at downloade og installere appen. 

Bemærk, der findes flere forskellige Segway og Ninebot by Segway modeller med forskellige funktioner, hvoraf nogle af de nævnte 

funktioner muligvis ikke er tilgængelige til din enhed. Producenten forbeholder sig retten til at ændre i design og funktionalitet på 

KickScooteren og dokumentation uden varsel. 

© 2020 Ninebot (Beijing) Tech Co. Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

Dette produkt fra Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd., inklusive dele (kabler, ledninger etc.), møder kravene fra direktiv 2011/65/EU vedr. 

restriktioner af brug af visse farlige stoffer i elektronik og elektronisk udstyr (”RoHS recast” eller RoHS 2”).

Radio og telekommunikationsterminals udstyrs direktiv. 

Virksomheden “Segway Europe BV” erklærer hermed, at denne enhed overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i 

RED-direktivet 2014/53 / EU, the machine directive 2006/42 / EC og the RoHS directive 2011/65 / EU.

Overensstemmelseserklæringen kan ses på følgende adresse: http://eu-en.segway.com/support-instructions

Segway Europe B.V.

For kontakt i EU, kun regulerende emner: Hogehilweg 8, 1101 CC Amsterdam, Holland.

Herved erklærer Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, at det trådløse udstyr anført i denne sektion, er i overensstemmelse med de 

essentielle krav og andre relevante forpligtelser af direktiv 2014/53/EU.

Kontakt os, hvis du har nogen problemer i forbindelse med kørsel, vedligeholdelse og sikkerhed, eller hvis der er fejl/mangler på din KickScooter. 

Skandinavien:

Witt A/S.

Gødstrup Søvej 9, 7400 Herning, Danmark

Øvrige spørgsmål: service@witt.dk

Reservedele: spareparts@witt.dk

Website: www.witt.dk

Europe, Middle East and Africa:
Segway Europe B.V.

Hogehilweg 8, 1101CC Amsterdam, The Netherlands
Website: www.segway.com

Hav serienummeret klar på din KickScooter, når du kontakter Segway. 

Du finder serienummeret på undersiden af din KickScooter eller i appen under ’More Settings’ – Basic Information.
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16   Reklamationsret og service

Der ydes 2 års reklamationsret* på fabrikations- og materialefejl på dit nye produkt, gældende fra den dokumenterede 
købsdato. Reklamationsretten omfatter materialer og arbejdsløn. Ved henvendelse om service bør du oplyse produktets 
navn og serienummer. Disse oplysninger findes på typeskiltet. Skriv evt. oplysningerne ned her i brugsanvisningen, så du 
har dem ved hånden. Det gør det lettere for servicemontøren at finde de rigtige reservedele.

Reklamationsretten dækker ikke:

 -  Fejl og skader, som ikke skyldes fabrikations- og materialefej 
 -  Hvis der er brugt uoriginale reservedele 
 -  Hvis anvisningerne i brugsanvisningen ikke er fulgt 
 -  Hvis ikke installationen er sket som anvist 
 -  Hvis ikke-faglærte har installeret eller repareret produktet 
 -  Ridser og skrammer 
 -  Beskadigelse af trinbræt/fodpads 
 -  Beskadigelse af dæk/punkteringer 
 -  Sliddele 

Batteri 

• Produktet skal være tilsluttet strøm konstant, når det ikke er i brug.  
Dette for at forlænge levetiden på batteriet. 

• Oplad kun med en standard stikkontakt. Produktet må ikke anvendes med nogen form for strømomformer. 
Anvendelse af andre strømomformere vil øjeblikkeligt gøre garantien ugyldig.

• Anvend kun den strømforsyning der medfølger fra producenten til at oplade dette apparat.

• Undlad at anvende en strømforsyning med en beskadiget ledning eller kontakt. 
 
* Der er 1 års garanti på batteriet.
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Transportskader

En transportskade, der konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er udelukkende en sag mellem kunden 
og forhandleren. I tilfælde, hvor kunden selv har stået for transporten af produktet, påtager leverandøren sig ingen 
forpligtelse i forbindelse med evt. transportskade. Evt. transportskader skal anmeldes omgående og senest 24 timer 
efter, at varen er leveret. I modsat fald vil kundens krav blive afvist.

Ubegrundet service

Hvis produktet sendes til service, og det viser sig, at man selv kunne have rettet fejlen ved at følge anvisningerne her i 
brugsanvisningen, påhviler det kunden selv at betale for servicen.

Erhvervskøb

Erhvervskøb er ethvert køb af apparater, der ikke udelukkende benytters til privat brug, men anvendes  
til erhverv eller erhvervslignende formål eller bruges til udlejning eller anden anvendelse, der omfatter  
flere brugere.

I forbindelse med erhvervskøb/benyttelse erhvervsmæssigt ydes ingen garanti, da dette produkt udelukkende er 
beregnet til normalt brug i fritiden. 

Service

For rekvirering af service og reservedele i Danmark kontaktes den butik, hvor produktet er købt.  
Anmeldelse af reklamation kan også ske på witt.dk under fanen ’Service’ og skemaet ’Øvrige SDA produkter’.

Forbehold for trykfejl. 

Producenten/distributøren kan ikke holdes ansvarlig for produkt- og/eller personskader, hvis sikkerhedsanvisninger ikke 
overholdes.  Garantien bortfalder hvis anvisningerne ikke overholdes.

Witt A/S • Gødstrup Søvej 9 • 7400 Herning • info@witt.dk • www.witt.dk 
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Producenten forbeholder sig rettigheden til at foretage produktændringer,  
frigive firmware-opdateringer samt opdatere denne brugermanual uden forudgående varsel.  

Besøg www.segway.com eller tilgå appen for at downloade de sidste nye opdateringer/ændringer. 

Installer appen, aktiver din KickScooter og hent de sidste nye opdateringer samt sikkerhedsinstruktioner.

www.segway.com


