ES-sarja

Käyttöohje

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia tuotteeseen, julkaista ohjelmistopäivityksiä ja päivittää tämän
oppaan milloin tahansa. Käy osoitteessa www.segway.com tai tarkista sovellus ladataksesi uusimmat käyttäjämateriaalit.
Sinun on asennettava sovellus, aktivoitava KickScooterisi ja hankittava uusimmat päivitykset ja turvaohjeet.
www.segway.com
V 1.0

ANSI/CAN/UL-2272 hyväksytty; ANSI/UL 2271 hyväksytty
Voit ladata käyttöohjeen osoitteesta www.segway.com.
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VAROITUS!
Käytä aina sekä sähköjarrua että jalkajarrua hätäpysäytykseen. Muuten vaarana on, että putoat ja / tai
törmäät, koska et saa jarrutukseen maksimitehoa.
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1 Turvallinen ajo
1. KickScooter on vapaa-ajan kulkuneuvo. Ennen kuin hallitset ajotaidot, sinun pitää harjoitella. Ninebot Inc. (tarkoittaa Ninebot (Beijing)

vaarallisen kovaa. Sinun ei missään tapauksessa pidä ajaa teillä, joilla kulkee moottoriajoneuvoja. Valmistaja suosittelee, että
KickScooterin ajaja on vähintään 14-vuotias. Noudata aina näitä turvaohjeita:
A. Seuraavat ihmiset eivät saa ajaa KickScooteria:

Tech Co., Ltd.:n ja sen tytäryhtiöitä ja sivuliikkeitä) tai Segway Inc. ei vastaa mistään vammoista tai vahingoista, joita kuljettajan

i.

Alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena olevat

kokemattomuus tai tämän dokumentin ohjeiden noudattamatta jättäminen aiheuttaa.

ii.

Henkilöt, jotka kärsivät sairaudesta, joka vaarantaa heidät, jos he harrastavat rasittavaa liikuntaa.

iii.

Tasapaino-ongelmista tai tasapainoa häiritsevistä motorisista ongelmista kärsivät.

2. Sinun pitää ymmärtää, että voit vähentää riskejä noudattamalla kaikkia tämän oppaan ohjeita ja varoituksia, mutta et voi poistaa kaikkia
riskejä. Muista, että ajaessasi KickScooterilla, on aina olemassa hallinnan menetyksestä, törmäyksestä tai kaatumisesta johtuva
loukkaantumisvaara. Noudata julkisilla paikoilla aina paikallisia lakeja ja määräyksiä. Kuten muillakin ajoneuvoilla, suuremmat nopeudet
vaativat pidemmän jarrutusmatkan. Äkkijarrutus huonosti pitävällä pinnalla saattaa johtaa pyörän luistamiseen tai kaatumiseen. Ole
varovainen ja pidä aina ajaessasi turvallinen etäisyys muihin ihmisiin ja ajoneuvoihin. Ole valppaana ja hidasta, kun tulet vieraille alueille.
3. Käytä ajaessasi aina kypärää. Käytä hyväksyttyä pyöräily- tai rullalautailukypärää, joka istuu päähäsi hyvin leukahihna kiinnitettynä ja
suojaa pääsi takaosaa.
4. Älä kokeile ensimmäistä ajokertaasi missään paikassa, jossa saatat kohdata lapsia, jalankulkijoita, lemmikkieläimiä, ajoneuvoja,
polkupyöriä tai muita esteitä ja mahdollisia vaaratilanteita.
5. Huomioi jalankulkijat ja anna heille aina etuoikeus tiehen. Ohita vasemmalta aina, kun se on mahdollista. Kun lähestyt jalankulkijaa
edestä, pysy oikealla ja hidasta. Älä yllätä jalankulkijoita. Kun lähestyt takaa, ilmoita itsestäsi ja hidasta kävelynopeuteen ohittaessasi.
Noudata paikallisia lakeja ja määräyksiä, jos ne määräävät toisin.
6. Noudata tämän oppaan turvallisuusohjeita paikoissa, jotka eivät kuulu tieliikennelakien piiriin. Ninebot Inc. tai Segway Inc. eivät ole
vastuussa mistään turvallisuusvaatimusten rikkomisesta aiheutuneista omaisuusvahingoista, loukkaantumis- tai kuolemantapauksista

iv.

Henkilöt, joiden paino ei ole ilmoitetun rajoissa (katso tekniset tiedot).

v.

Raskaana olevat

B. Alle 18-vuotiaat saavat ajaa aikuisen valvonnassa.
C. Noudata paikallisia lakeja ja määräyksiä, kun ajat tällä laitteella. Älä aja, jos paikallinen lainsäädäntö kieltää sen.
D. Turvallinen ajo edellyttää, että sinun on pystyttävä näkemään hyvin, mitä edessäsi on, ja muiden on voitava nähdä sinut selvästi.
E. Älä aja lumessa, sateessa tai teillä, jotka ovat märkiä, mutaisia, jäisiä tai liukkaita mistä tahansa syystä. Älä aja esteiden yli (hiekka,
irtosora tai oksat). Se voisi johtaa tasapainon tai pidon menettämiseen ja aiheuttaa kaatumisen.
11. Älä lataa KickScooteriasi, jos se, sen laturi tai pistorasia on märkä.
12. Kuten muissakin elektronisessa laitteessa käytä ladattaessa ylijännitesuojaa, joka suojaa KickScooterisi sähköiskujen ja
jännitepiikkien aiheuttamilta vaurioilta. Käytä vain Segwayn mukana toimitettua laturia. Älä käytä minkään muun eri tuotemallin laturia.
13. Käytä vain Ninebotin tai Segwayn hyväksymiä osia ja lisävarusteita. Älä muokkaa KickScooteriasi. Muokkaus voi haitata
KickScooterisi toimintaa, aiheuttaa vakavia vammoja ja / tai vahinkoja, ja se mitätöi takuun.

onnettomuuksista tai oikeudellisista kiistoista.
7. Älä anna kenenkään ajaa yksin omalla KickScooterillasi, ellei hän ole lukenut huolellisesti tätä ohjetta ja käynyt läpi sovelluksen New Rider
-opastusohjelmaa. Uusien ajajien turvallisuus on sinun vastuullasi. Ole uusien ajajien tukena, kunnes he osaavat KickScooterin
perustoiminnot. Varmista, että jokainen uusi ajaja käyttää kypärää ja muita suojavälineitä.
8. Tarkista ennen jokaista ajoa, onko KickScooterissasi löystyneitä kiinnittimiä tai vaurioituneita osia. Jos KickScooterista kuuluu poikkeavia
ääniä tai se hälyttää, lopeta ajo välittömästi. Diagnosoi KickScooterisi Ninebot by Segway -sovelluksella ja ota yhteys jälleenmyyjään tai
jakelijaan huoltoa varten.
9. Ole varovainen! Katso sekä pitkälle että lähelle KickScooterisi eteen – silmäsi ovat paras väline välttämään turvallisesti esteet ja huonosti
pitävät ajopinnat (kuten märkä maa, irtohiekka, irtosora ja jää).
10. Minimoi loukkaantumisvaara lukemalla ja noudattamalla kaikkia tämän asiakirjan "HUOMAUTUS" ja "VAROITUS" -kohtia. Älä aja
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2 Pakkauksen sisältö

3 Kaaviokuva

Ohjaustanko

Runko

Elektroninen kaasuvipu
Kojelauta & virtakytkin

Etuvalo

Sähköjarru

Asiakirjat käyttäjälle
Taittosalpa
KÄYTTÖOHJEET

PIKAOPAS

Tehotila

Bluetooth

Tehotaso

Tangon varsi (akkukotelo)

RAJOITETTU TAKUU

Virtakytkin
(monitoiminen)
Latausportti

Lisäakkupakkaus

Toisen akun liitin
ES1

ES2

Myydään erikseen

ES4

Napamoottori
M4 Kuusiokoloavain

Taittopoljin
Takalokasuoja /
jalkajarru

Mukana

Tarvikkeet
M4 Uppokantaruuvi x 5
(yksi varalle)

Nopeusmittari

Akkulaturi

Tukijalka

Kojelauta & virtakytkin
Nopeusmittari: Näyttää käytössä olevan nopeuden. Näyttää myös virhekoodin, jos vikoja ilmenee.
Tehotaso: Ilmaisee jäljellä olevan akun varaustason 5 palkilla. Jokainen palkki vastaa noin 20% tehotasoa.

Kun otat KickScooterin pakkauksestaan, varmista, että yllä mainitut varusteet ovat mukana. Jos mitään osia puuttuu, ota yhteyttä
jälleenmyyjään, jakelijaan tai lähimpään huoltoliikkeeseen (katso kohtaa Yhteystiedot). Kun olet varmistanut, että kaikki osat ovat tallessa ja
hyvässä kunnossa, voit koota uuden KickScooterisi.
Säilytä laatikko ja pakkausmateriaalit mahdollista KickScooterisi lähettämistä varten.
Muista sammuttaa KickScooterisi ja irrota latauskaapeli ennen kokoamista, varusteiden asennusta tai rungon puhdistamista.
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Tehotila (napauta virtakytkintä kahdesti, kun haluat vaihtaa tilan):
—Punainen "S"-kuvake: Sporttitila (suurin teho / nopeus ja pienempi kantomatka).
—Valkoinen "S"-kuvake: Vakiotila (kohtalainen teho / nopeus ja kantomatka).
—Ei "S"-kuvaketta: Nopeudenrajoitustila (vähimmäisteho / nopeus ja laajempi kantomatka).
Bluetooth: Vilkkuva Bluetooth-kuvake ilmaisee, että laite on valmiina liittymään. Pysyvä Bluetooth-kuvake osoittaa, että laite on liitetty
mobiililaitteeseen.
Virtakytkin: Käynnistä painamalla lyhyesti. Sammuta painamalla pitkään. Kun olet kytkenyt virran, sytytä tai sammuta etuvalo yhdellä
napautuksella. Kaksoisklikkaa vaihtaaksesi tehotilaa.
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4 Kokoa KickScooterisi
1. Taita rungon varsi auki ja työnnä kunnes
kuulet napsahduksen. Taita sitten tukijalka
auki tukemaan KickScooteriasi

5 Asenna toinen akku
2. Yhdistä tukevasti ohjaustangon ja tangon varren
sisällä olevat johdot. Liu'uta ohjaustanko
varteen. Huomioi oikea suunta.

Toimi näin, kun asennat toisen akun:
1. Irrota tangon varresta kuvan mukaiset kolme ruuvia.
Irrota sitten latausportin viereinen suojus.

2. Asenna kannake ja kiinnitä se hyvin
kolmella ruuvilla kuvan mukaisesti.

3. Asenna akkupakkaus kannakkeeseen
ja kiristä ruuvit hyvin.

4. Varmista, että saat KickScooterisi virran päälle ja pois.

Etuvalo
eteenpäin

3. Asenna neljä ruuvia (kaksi kummallekin puolelle)
mukana toimitetulla kuusiokoloavaimella.
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4. Varmista, että saat KickScooterisi virran päälle ja pois.
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6 Ensimmäinen
ajokerta

On olemassa turvallisuusriskejä, kun opettelet ajamaan KickScooteriasi. Sinun pitää ennen
ensimmäistä ajokertaa lukea turvallisuusohjeet sovelluksesta.

7 Lataaminen

Oman turvallisuutesi tähden uutta KickScooteriasi ei ole aktivoitu ja se hälyttää ajoittain
virran kytkemisen jälkeen.
Aktivoimiseen asti KickScooter kulkee hyvin pienellä nopeudella eikä sitä voi ajaa täystoiminnoilla. Asenna sovellus mobiililaitteeseesi (Bluetooth 4.0 tai uudempi), muodosta
Bluetoothilla yhteys, aktivoi KickScooterisi noudattamalla sovelluksen ohjeita ja nauti täydestä
suorituskyvystä.

Latausvaiheen ohjeet

ES1/ES2
Latausportti

ES4
Latausportti

Avaa latausportin
suojus.

Skannaa QR-koodi ja lataa sovellus (iOS 8.0 tai uudempi, Android™ 4.3 tai uudempi).

1 Asenna sovellus ja rekisteröidy / kirjaudu sisään.

2 Kytke KickScooterin virta. Vilkkuva Bluetoothkuvake osoittaa, että KickScooter odottaa
yhdistämistä.

Työnnä
latauspistoke
sisään.

Sulje latausportin
suojus, kun lataus
on päättynyt

VAROITUS
Älä kytke laturia, jos latausportti tai latausjohto on märkä.
KickScooterisi on ladattu täyteen, kun laturin LED-valo muuttuu punaisesta (lataa) vihreäksi
(ylläpitolataus). Sulje latausportin kansi, kun et enää lataa.

8 Opettele ajamaan

3 Yhdistä KickScooterisi valitsemalla
"Vehicle" (ajoneuvo) → "Serch device" (etsi laite).
KickScooter antaa äänimerkin, kun yhteys onnistuu.
Bluetooth-kuvake lakkaa vilkkumasta ja pysyy
valaistuna.
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Vehicle

N Fans Club

Discover

Me

4 Aktivoi KickScooterisi ja opi ajamaan turvallisesti noudattamalla sovelluksen ohjeita
Nyt voit aloittaa KickScooterisi käytön, tarkistaa sen tilan sovelluksella ja olla yhteydessä muiden käyttäjien
kanssa. Pidä hauskaa!

Käytä hyväksyttyä kypärää ja muita suojavarusteita
mahdollisten vahinkojen minimoimiseksi.

1. Kytke laitteen virta ja tarkista merkkivaloista tehotaso. Lataa KickScooterisi,
jos akun varaus on matala.
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9 Varoitukset

2. Astu jalkatuelle toisella jalallasi ja
potkaise toisella KickScootterisi
liukuun.

3. Aseta toinenkin jalkasi jalkatuelle ja pidä molemmat
jalkasi vakaina. Kun olet tasapainossa, paina oikealla
kädelläsi kaasuvivusta vauhtia.
Huomaa. Turvallisuutesi vuoksi moottori ei kytkeydy
päälle ennen kuin vauhti on 3 km/h (1,8 mph).
ÄLÄ aja sateella.

4. Hidasta vapauttamalla kaasuvipu; Liikuta jarrukahvan peukalovaihdinta nopeasti ja astu
samalla jalallasi lokasuojalle aktivoidaksesi
mekaanisen jarrun nopeaa jarrutusta varten.
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VAROITUS
Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavia vammoja.

ÄLÄ aja hidasteiden, kynnysten tai muiden esteiden yli
KOVALLA VAUHDILLA.

5. Käännä siirtämällä painoasi ja kääntämällä
hieman ohjaustankoa.

VAROITUS
Kun teet äkkijarrutuksen, vaarana on vakava loukkaantuminen huonon pitokyvyn ja kaatumisen seurauksena. Säilytä
kohtuullinen nopeus ja ennakoi mahdolliset vaarat.

9DURSllWlVLNXQNXOMHW
RYLDXNRLVVD

9DURvauhtiaDODPleVVl.l\Wlkovassa
vauhdissa PROHPSLDMDUUXMD\htäaikaa.
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ÄLÄ käytä kaasukahvaa, kun kävelet
potkulautasi vierellä.

ÄLÄ kuljeta raskaita esineitä
ohjaustangolla.

12

Vältä renkaiden / pyörien
kosketusta esteisiin.

ÄLÄ aja yleisellä tiellä,
moottori- tai maantiellä.

ÄLÄ käännä ohjaustankoa
voimakkaasti, kun ajat kovaa.

ÄLÄ aja potkulautaasi toinen jalka
ilmassa.

ÄLÄ aja lätäköiden tai muiden yli
2 cm (1tuuma) syvien vesimuodostelmien läpi.

KickScooter on tarkoitettu vain
yhdelle ajajalle. Älä aja sitä toisen
kanssa tai kuljeta sillä matkustajia.
Älä kuljeta lapsia.
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10 Kokoon taittaminen ja kantaminen

Kokoon taittaminen
ÄLÄ astu ajaessasi
taittopolkimelle.

ÄLÄ koske napamoottorin heti ajon
jälkeen, koska se voi olla kuuma.

Astu taittopolkimelle samalla kun työnnät ohjaustankoa hieman eteenpäin. Taita sitten ohjaustanko alas, kunnes se lukittuu
takalokasuojaan.

Kantaminen
ÄLÄ irrota käsiäsi ohjaustangolta
ajon aikana. Älä aja vain yhdellä
kädellä.
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ÄLÄ aja ylös tai alas portaita äläkä
hyppää esteiden yli.

VAROITUS
Pidä aina molemmat kätesi ohjaustangolla tai vaarana on tasapainon menetyksen ja kaatumisen
seurauksena vakava loukkaantuminen.

Kun KickScooterisi on taitettu kokoon, nosta se kantoon tangon varresta.
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11 Kunnossapito

12 Tekniset tiedot

Puhdistaminen ja säilytys
Pyyhi runko puhtaaksi pehmeällä, märällä liinalla. Sitkeän lian voit poistaa hammasharjalla ja hammastahnalla ja pyyhkiä sitten pehmeällä,
märällä liinalla. Voit kiillottaa muoviosiin syntyneitä naarmuja hiontakarkeudeltaan hienolla hiekkapaperilla.
HUOMIOI
Älä pese KickScooteriasi alkoholilla, bensiinillä, asetonilla tai muilla syövyttävillä / haihtuvilla liuottimilla. Nämä aineet voivat vahingoittaa

Tieto
Mitat
Paino
Ajaja

KickScooterin ulkonäköä ja sisäistä rakennetta. Älä pese KickScooteriasi painepesurilla tai letkulla.
VAROITUS
Varmista ennen puhdistusta, että KickScooter on kytketty pois päältä, latauskaapeli on irrotettu ja latausportin kumisuojus on tiiviisti suljettu;
muuten saatat vahingoittaa elektronisia osia.

Laitteen
raja-arvot

Säilytä KickScooterisi viileässä ja kuivassa paikassa. Älä säilytä sitä ulkona pitkiä aikoja. Altistuminen auringonvalolle ja lämpötilan ääripäille
(sekä kuuma että kylmä) nopeuttaa muoviosien ikääntymistä ja voi heikentää akun käyttöikää.

Akkupakkauksen huoltaminen

Kokoon taitettuna: P x L x K
Netto

113×43×40 cm(45x17x16 ")
12,5 kg (27,6 lbs)
11,3 kg (24,9 lbs)

Hyötykuorma

25-100 kg (55-220 lbs)
14+ vuotta

Suositusikä

20 km/h (12.4 mph)

25 km/h (15.5 mph)

30 km (18.6 mph)

Tyypillinen kantomatka

25 km (15.5 mailia)
10 %

25 km (15.5 mailia)

45 km (28.0 mailia)

10 %

15 %

Suurin nousukulma
Ajoon sopiva maasto
Käyttölämpötila

asfaltti/tasainen jalkakäytävä; esteet <1 cm(0.4"); halkeamat < 3cm (1.2")
-10–40°C (14–104°F)

Säilytyslämpötila
IP-luokitus

-20–50°C (-4–122°F)
IP54

Nimellisjännite

36 V DC
42 V DC

Latauslämpötila

0-40°C (32–104°F )

Nimelliskapasiteetti
Akunhallintajärjestelmä

187 Wh

Akkujen määrä [2]
Nimellisteho
Suurin teho

1

Syöttöteho

71 W

Tulojännite

100-240 V AC

Syöttöjännite

42 V DC

varauksensa 30-60 päivän ajan valmiustilassa. Muista ladata akku jokaisen käyttökerran jälkeen. Akun tyhjentyminen kokonaan voi vahingoittaa

Syöttövirta

sitä pysyvästi. Akun sisällä oleva elektroniikka tallentaa akun lataus-purkautumiskunnon; Yli tai alilatauksen aiheuttamat vahingot eivät kuulu

Latausaika

rajoitetun takuun piiriin.

alle 0 °C:n (32 °F) lämpötiloissa voi pienentää toiminta-alueen ja heikentää suorituskykyä. Yleensä -20 °C:n (-4 °F) lämpötilassa toiminta-alue on
puolet siitä, mitä samalla akulla lämpötilan ollessa 22 °C (70 °F) . Akun toiminta-alue palautuu, kun lämpötila nousee. Lisätietoja on saatavilla

Moottori

sovelluksessa.
HUOMIOI
Yleensä täyteen ladatun akun pitäisi säilyttää latauksensa120-180 päivää valmiustilassa. Akun, jonka varaus on matala, pitäisi säilyttää

VAROITUS
Älä yritä purkaa akkua. Tulipalon vaara. Ei käyttäjän huollettavia osia.
VAROITUS
Älä aja, kun ympäristön lämpötila on laitteen käyttölämpötilarajojen ulkopuolella (katso Tekniset tiedot), koska matala / korkea lämpötila
rajoittaa suurinta tehoa / vääntömomenttia. Ajaminen tällöin voi aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahinkoja liukastumisen tai kaatumisen
vuoksi.

Laturi

Ominaisuudet

14,0 kg (30,9 lbs)

120–200 cm (3’6"– 6’6")

hävittämistä koskevia paikallisia lakeja ja määräyksiä.
kokonaan. Akun toiminta-alue ja suorituskyky ovat parhaimmillaan, kun sitä käytetään huoneenlämmössä (22 °C [70 °F]); kun taas käyttö

ES4

Pituusvaatimus
Suurin nopeus

Suurin latausjännite
Akku

ES2

102×43×113 cm(40x17x45 ")

Älä säilytä tai lataa akkua ilmoitettujen lämpötilarajojen ulkopuolella (katso tekniset tiedot). Älä puhkaise akkua. Noudata akun kierrätystä ja / tai
Hyvin hoidettu akku voi toimia hienosti myös monien ajokilometrien jälkeen. Lataa akku jokaisen ajon jälkeen ja varo tyhjentämästä akkua
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ES1

Ajokunnossa: P x L x K

187 Wh

374 Wh

Ylikuumenemis-, oikosulku., ylivirta- ja ylilataussuojaus
2

1
300 W
700 W

300 W
800 W

1,7 A
3,5 h

3,5 h

7h

Iskunvaimennin

edessä

edessä ja takana

Jarruvalo
Tunnelmavalot

heijastin
N/A

LED-takavalo
Väri muutettavissa

Ajotilat

Nopeusrajoitustila, vakiotila ja sporttitila,

250 W
500 W

[1] Tyypillinen kantomatka: testattu ajaen jalkakäytävällä täydellä teholla, 75 kilon kuormalla, 25 °C lämpötilassa, keskimäärin 60% maksiminopeudesta.
[2] Kaikkiin KickScooter-malleihin voidaan asentaa toinen akku. Silloin jotkin parametrit muuttuvat.
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13 Sertifioinnit

Euroopan unionin vaatimustenmukaisuuslausunto
Akun kierrätystä koskevat tiedot Euroopan unionille

Tämä tuote on ANSI / CAN / UL-2272 -testattu ja testin läpäissyt.
Akku on UN / DOT 38.3 -standardin mukainen.
Toinen akku täyttää ANSI / UL 2271 ja UN / DOT 38.3 vaatimukset.

Akut tai akkupakkaukset on merkitty paristoja ja akkuja sekä käytettyjä paristoja ja akkuja koskevan eurooppalaisen direktiivin 2006/66/EY

Yhdysvaltojen liittovaltion viestintäkomission (FCC) vaatimustenmukaisuuslausunto

mukaisesti. Direktiivi määrittää käytettyjen paristojen ja akkujen palauttamista ja kierrätystä koskevat säännöt kaikkialla Euroopan unionissa.
Tätä merkkiä käytetään erilaisissa akuissa ja paristoissa, ja se osoittaa, että akkua ei saa heittää pois, vaan se on elinkaarensa päättyessä

Tämä laite on FCC: n sääntöjen osan 15 mukainen. Käyttö edellyttää seuraavia kahta ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa häiriöitä, ja (2)

kierrätettävä tämän direktiivin mukaisesti.

tämän laitteen on hyväksyttävä vastaanotetut häiriöt, myös ne, jotka voivat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Eurooppalaisen direktiivin 2006/66/EY mukaisesti paristot ja akut on merkitty osoittamaan, että ne on loppuun käytettynä kerättävä erikseen ja
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kierrätettävä. Akun etiketissä voi olla myös akun sisältämän metallin kemiallinen merkki (lyijy Pb, elohopea Hg ja kadmium Cd). Paristojen ja

Tämä laite on testattu ja sen on todettu noudattavan digitaalilaitteiden luokan B raja-arvoja FCC-sääntöjen osan 15 mukaisesti. Nämä rajat on

akkujen käyttäjä ei saa hävittää paristoja ja akkuja lajittelemattomana yhdyskuntajätteenä, vaan käyttää paristojen ja akkujen palauttamiseen,

suunniteltu tarjoamaan kohtuullista suojaa häiriöiltä asuinrakennuksessa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa, ja jos

kierrätykseen ja käsittelyyn asiakkaiden käytettävissä olevia keräysjärjestelmiä. Asiakkaiden osallistuminen on tärkeää, jotta paristojen ja akkujen

sitä ei ole asennettu ja käytetty ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa häiriöitä radioviestintään. Ei kuitenkaan ole takeita siitä, etteikö joissain

mahdolliset vaikutukset ympäristöön ja ihmisten terveyteen niiden sisältämien vaarallisten aineiden takia voidaan minimoida.

asennuksissa ilmenisi häiriöitä. Jos laitteisto aiheuttaa radio- tai televisiovastaanottimille häiriöitä, jotka voidaan määrittää kytkemällä laitteen
virta pois ja päälle, käyttäjä voi yrittää korjata häiriön yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä:

Vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta annettu direktiivi (RoHS)

– Suuntaamalla vastaanottoantennin uudelleen tai siirtämällä sitä.

Euroopan unioniin 3. tammikuuta 2013 tai sen jälkeen myydyt Ninebot-tuotteet täyttävät tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta

– Lisäämällä laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.

sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun direktiivin 2011/65 / EU vaatimukset.

– Kytkemällä laitteen eri virtapiirissä olevaan pistorasiaan kuin missä vastaanotin on.

("Uudelleen laadittu RoHS" tai "RoHS 2").

– Pyytämällä jälleenmyyjän tai kokeneen radio-/tv-teknikon apua.

Radio- ja telepäätelaitedirektiivi

Tämä laite noudattaa FCC: n säteilyaltistuksen valvomattomaan ympäristöön asettamia raja-arvoja.
Kanadan Industry Canada (IC) -vaatimustenmukaisuuslausunto
Segway Europe B.V.

Tämä laite on Industry Canadan lisenssivapaiden RSS-standardien mukainen. Käyttö edellyttää seuraavia kahta ehtoa: (1) tämä laite ei saa

EU:n osoite vain sääntelyyn liittyviä aiheita varten: Hogehilweg 8, 1101CC Amsterdam, Alankomaat.

aiheuttaa häiriöitä, ja (2) tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa laitteen ei-toivottua
toimintaa.
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
Segway Inc. tai Ninebot eivät ole vastuussa mahdollisista muutoksista tai muokkauksista, joita Segway Inc. tai Ninebot eivät ole nimenomaisesti

Täten Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd vakuuttaa, että tässä osassa luetellut langattomat laitteet ovat direktiivin 2014/53 / EU olennaisten

hyväksyneet. Tällaiset muutokset voivat mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttöön.

vaatimusten ja muiden asiaa koskevien säännösten mukaisia.
Malleille: ES1/ES2/ES4 FCC
ID: 2ALS8-NT9527
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22636-NT9527
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14 Tavaramerkki ja oikeudellinen lausunto

15 Yhteystiedot

Ninebot ja logo ovat Ninebot (Tianjin) Techin Co., Ltd:n tavaramerkkejä.
Segway on Segway Inc:n rekisteröity tavaramerkki;
Ninebot by Segway on Segway Inc:n tavaramerkki; Android, Google Play ovat Google Inc:n tavaramerkkejä. App Store on Apple Inc:n
palvelumerkki. Omistajat varaavat tässä oppaassa mainittujen tavaramerkkiensä oikeudet.

Ota meihin yhteyttä, jos sinulla on KickScootterisi ajo-, huolto- tai turvallisuusasioihin liittyviä tai laitteen vikoja / virheitä
koskevia kysymyksiä.

KickScooteria suojaavat sille kuuluvat patentit. Patenttitietoa on osoitteessa http://www.segway.com.
Olemme yrittäneet sisällyttää kaikki KickScooterin toimintoihin liittyvät kuvaukset ja ohjeet tähän oppaan sen tulostuksen aikana. Oma
KickScooterisi saattaa kuitenkin hieman poiketa tässä asiakirjassa esitetystä. Lataa ja asenna sovellus Apple App Storesta (iOS) tai Google
Playstä (Android).
Huomaa, että Segway ja Ninebot by Segway -malleja on useita, niillä on eri toimintoja, ja jotkin tässä mainitut toiminnot eivät välttämättä
kuulu omaan laitteeseesi. Valmistaja varaa itselleen oikeuden muuttaa KickScooter-tuotteiden ja -dokumenttien muotoilua ja toimintaa
ilman ennakkoilmoitusta.
© 2017 Ninebot (Beijing) Tech Co. Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

Amerikka
Segway Inc.
14 Technology Drive, Bedford, NH 03110, USA
Puhelin: 1-603-222-6000
Faksi: 1-603-222-6001
Maksuton: 1-866-473-4929
Myynnin sähköposti: customeroperation@segway.com
Huollon sähköposti: technicalsupport@segway.com
Verkkosivusto: www.segway.com
Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka:
Segway Europe B.V.
Hogehilweg 8, 1101CC Amsterdam, The Netherlands
Huollon sähköposti: service@segway.eu.com
Verkkosivusto: www.segway.com
Pidä KickScooterisi sarjanumero esillä, kun otat yhteyden Segwayhin.
Löydät sarjanumeron KickScooterin pohjasta tai
sovelluksesta kohdassa More Settings (lisäasetukset) -> Basic Information (perustiedot).
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