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Kiitos, että valitsit Ninebot KickScooter!
Kiitos, että valitsit Ninebot KickScooterin (jäljempänä nimitämme sitä KickScooteriksi)!
KickScooterisi on muodikas kulkuväline, jonka mobiilisovelluksella voit olla yhteydessä muihin ajajiin.
Nauti kyydistä ja ole yhteydessä muihin ajajiin kaikkialla maailmassa!
Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja:
E22 series: E22 / E22D / E22E
E25 series: E25A / E25D / E25E
E45 series: E45 / E45D / E45E

VAROITUS!
Käytä hätäjarrutukseen aina sekä sähköistä jarrua että jalkajarrua.
Muutoin voit kaatua ja/tai törmätä, koska et ehdi saavuttaa maksimaalista jarrutustehoa.
*Kuva on vain viitteellinen. Katso tarkat yksityiskohdat todellisesta tuotteesta.
01

1 Turvallinen ajo
1.

KickScooter on vapaa-ajan kulkuneuvo. Ennen kuin hallitset ajotaidot, sinun pitää harjoitella. Ninebot Inc. ja Segway Inc. eivät
vastaa mistään vammoista tai vahingoista, joita kuljettajan kokemattomuus tai tämän dokumentin ohjeiden noudattamatta
jättäminen aiheuttaa.

2. Sinä 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 virheestä 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 liirtoon 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 takaraivosi.
4. Älä kokeile ensimmäistä ajokertaasi paikassa, jossa saatat kohdata lapsia, jalankulkijoita, lemmikkieläimiä, ajoneuvoja, polkupyöriä
tai muita esteitä ja mahdollisia vaaratilanteita.
5. Huomioi jalankulkijat ja osoita aina selvästi oma ajosuuntasi. Ohita vasemmalta aina, kun se on mahdollista. Kun lähestyt
jalankulkijaa edestä, pysy oikealla ja hidasta. Kun lähestyt takaa, ilmoita itsestäsi ja hidasta kävelynopeuteen ohittaessasi. Noudata
paikallisia lakeja ja määräyksiä.
6. Noudata tämän oppaan turvallisuusohjeita paikoissa, jotka eivät kuulu tieliikennelakien piiriin. Ninebot Inc. tai Segway Inc. eivät ole
vastuussa mistään turvallisuusvaatimusten rikkomisesta aiheutuneista omaisuusvahingoista, loukkaantumisista/
kuolemantapauksista, 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 kiinnikkeitä tai vaurioituneita osia. Jos KickScooterista kuuluu
poikkeavia ääniä tai se hälyttää, lopeta ajo välittömästi. Diagnosoi KickScooterisi Ninebot by Segway -sovelluksella ja ota yhteys
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 – mutta ei pelkästään – märkä maa, irtohiekka, irtosora ja jää).
10. Minimoi loukkaantumisvaara lukemalla ja noudattamalla kaikkia tämän asiakirjan turvallisuus- ja varoituskohtia. Älä aja vaarallisen
kovaa. Sinun ei missään tapauksessa pidä ajaa teillä, joilla kulkee moottoriajoneuvoja. Valmistaja suosittelee, että KickScooterin
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ajaja on 14-60 -vuotias. Noudata aina näitä turvaohjeita:
A. Seuraavien ihmisten ei pidä ajaa KickScooterilla:
i.

Alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena olevat.

ii. Henkilöt, jotka kärsivät sairaudesta, joka vaarantaa heidät, jos he harrastavat rasittavaa liikuntaa.
iii. ETasapaino-ongelmista tai tasapainoa häiritsevistä motorisista ongelmista kärsivät.
iv. Henkilöt, joiden paino ei ole ilmoitetun rajoissa (katso tekniset tiedot).
v.

Raskaana olevat.

B. Alle 18-vuotiaiden ajajien pitää olla aikuisen valvonnassa.
C. Noudata paikallisia lakeja ja määräyksiä, kun ajat tällä laitteella. Älä aja paikoilla, jossa se on kiellettyä.
D. Turvallinen ajo edellyttää, että pystyt näkemään hyvin, mitä edessäsi on, ja muut näkevät sinut.
E. Älä aja lumessa, sateessa tai teillä, jotka ovat syystä tai toisesta märkiä, mutaisia, jäisiä tai liukkaita. 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 jännite- ja virtapiikkien
aiheuttamilta vaurioilta. Käytä vain Segway-laturia; älä muiden tuotteiden latureita.
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.
14. Lapset eivät saa leikkiä KickScooterilla tai sen osilla, eivätkä he saa suorittaa puhdistusta tai huoltotoimia. Laitteen käytössä
syntyvä tärinä siirtyy kuljettajan kehon läpi.
15. Aseta KickScooter aina seisontajalalleen tasaiselle ja vakaalle alustalle. KickScooter on sijoitettava jalka nousevan rinteen puolelle,
jotta potkulauta ei kaadu. Älä koskaan aseta KickScooteria etupuoli kohti laskevaa rinnettä, koska tukijalka voi napsahtaa kiinni
KickScooter kaatua. Kun KickScooter on seisontajalallaan, tarkista sen vakaus välttääksesi kaatumisriskin (liukumisen, tuulen tai
pienen tönäisyn aiheuttamana). Älä pysäköi KickScooteria paljon liikutulle alueelle, vaan mieluummin seinää vasten. Jos
mahdollista, pysäköi KickScooter aina tasaiselle alustalle.
16. Paremman ajokokemuksen saamiseksi suosittelemme huoltamaan tuotteen säännöllisesti.
17. Lue käyttöohjeet ennen akun lataamista.
18. Älä koske jarrujärjestelmään, koska se voi aiheuttaa loukkaantumisia.
19. A-painotettu äänenpainetaso on alle 70 dB (A). KickScooterin välittämät mekaaniset tärinät ovat alle 2,5 m/s2.
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2 Pakkauksen sisältö
Ohjaustanko

Runko

Käyttöohjeet

KÄYTTÖOHJEET

PIKAOPAS

TAKUU

Lisäakkupakkaus
E22 series E25 series E45 series
Myydään erikseen

Mukana

Varusteet
Tasapäiset M5 ruuvit, 7 kpl
(yksi ylimääräinen)

3mm Kuusiokoloavain

Akkulaturi

Soittokello

Kun otat KickScooterin pakkauksestaan, varmista, että yllä mainitut varusteet ovat mukana. Jos mitään osia puuttuu, ota yhteyttä
lähimpään jälleenmyyjään (katso käyttöohjeesta 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 irrottaa latausjohto pistokkeesta ennen kokoamista, varusteiden asennusta tai rungon puhdistamista.
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3 Kaaviokuva
Ajovalo

Elektroninen kaasuvipu
Kojelauta ja virtakytkin
Sähköjarru

Taittosalpa

Nopeusmittari
Virheilmoitus
Bluetooth

Ylikuumeneminen
Asetus
Tehotaso

Varsi (Akkukotelo)

Lisäakkupakkause*
* E45-sarjaan

Virtakytkin
(monitoiminen)

Latausportti
Toisen akun portti
Taittopoljin
Heijastin*
* E22D, E22E,
E25 ja E45 -sarjat.
Moottori
Heijastin*
* E22D, E22E, E25 ja E45 -sarjat.
Kojetaulu ja virtakytkin

Lokasuoja / Jalkajarru
Rekisterinumero*
* E22D, E25D og E45D.
Magneettinen jarru*
* E25 ja E45 -sarjat
Tukijalka

Nopeusmittari: Näyttää käytössä olevan nopeuden. Näyttää myös virhekoodin vian ilmetessä.
Akun lataustaso: Näyttää lataustason viidellä pylväällä, joista jokainen vastaa noin 20 % koko akusta.
Asetus:
- Punainen “S” -kuvake: Sportti (maksimiteho/-nopeus).
- Valkoinen “S” -kuvake: Vakio (kohtalainen teho/nopeus).
- Ei “S” -kuvaketta: Rajoitettu nopeus (minimiteho/-nopeus).
Bluetooth: Vilkkuva Bluetooth-kuvake osoittaa, että ajoneuvo on valmis muodostamaan yhteyden. Jatkuvasti palava Bluetooth-kuvake
osoittaa, että ajoneuvo on kytketty mobiililaitteeseen.
Virtakytkin: Kytke skootteri päälle painamalla kytkintä ja sammuta se pitämällä kytkintä pohjassa 3 sekunnin ajan. Kun KickScooterissa
on virta, ajovalo palaa – Paina virtakytkintä sytyttääksesi tai sammuttaaksesi takavalon; paina kaksi kertaa, kun haluat vaihtaa asetuksia.
Ylikuumeneminen: Jos lämpömittarin kuvake palaa jatkuvasti, se osoittaa, että akun lämpötila on saavuttanut 50 °C. Potkulauta ei
kiihdytä normaalisti eikä se välttämättä lataudu. Älä käytä sitä ennen kuin lämpötila on laskenut normaalille alueelle.
Virheilmoitus: Jos jakoavainkuvake syttyy, potkulaudassa on virhe.
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4 Kokoa KickScooterisi
1. Taita varsi auki ja työnnä sitä, kunnes kuulet
napsahduksen.
Avaa sitten tukijalka tukemaan potkulautaa
Huomautus: Varmista, että taittomekanismin
lukitustappi on kiinnitetty kunnolla.

2. Kytke ohjaustangon ja rungon sisällä olevat johdot
hyvin. Liu’ uta ohjaustanko varteen. Katso, että
ohjaustanko tulee oikein päin.

Ajovalo eteen päin.

Lukitustappi

3. Kiinnitä kuusi ruuvia (kolme kummallekin puolelle)
pakkauksessa olleella kuusiokoloavaimella.
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4. Tarkista, että KickScooterisi käynnistyy ja
sammu oikein.

5 Lisäakun asennus

Varoitus: Käytä vain tämän tuotteen mukana
toimitettuja ruuveja.

1. Irrota kuvassa näkyvät varren kolme ruuvia. Irrota sitten
latausaseman viereltä suojakansi ja M3-ruuvit.

2. Kiinnitä kisko tuotteen mukana toimitetuilla
M4 (10mm) -ruuveilla (3 kpl). Tarkista, että teit
kiinnityksen oikein.

3. Asenna ulkoinen akku kiskoon ja kiinnitä se M4- (20 mm)
(2 kpl) ja M3-ruuveilla (1 kpl), jotka toimitetaan tämän
tuotteen mukana. Kun ne on asennettu oikein, lukitse
ruuvinreiät kumitulpalla.

4. Tarkista, että KickScooterisi käynnistyy ja
sammu oikein.
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6 Ensimmäinen ajokerta
KickScooterin käytön opetteluun liittyy turvallisuusriskejä. Sinun pitää ennen
ensimmäistä ajokertaa lukea turvallisuusohjeet sovelluksesta.
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 sitten
Segway-Ninebot App sen täydestä suorituskyvystä.
Skannaa QR-koodi ja lataa sovellus (iOS 8.0 tai uudempi, Android™ 4.3 tai uudempi).
1 Asenna sovellus ja rekisteröidy / kirjaudu sisään.

3 Muodosta yhteys KickScooteriisi valitsemalla ”Vehicle”
(kulkuneuvo)”Scan for Vehicle” (etsi laite). KickScooter
antaa äänimerkin, kun yhteys onnistuu. Bluetooth-kuvake
lakkaa vilkkumasta ja pysyy valaistuna.

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

Vehicle

Fans Moments

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!
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7 Lataaminen
Latausvaiheet

Latausportti

Latausportti
Kun käytetään
lisäakkua.
Avaa latausportin
Työnnä
suojus.
latauspistoke
sisään.

Sulje latausportin
suojus, kun lataus
on päättynyt.

VAROITUS
Älä kytke laturia, jos latausportti tai latausjohto on märkä. Älä lataa äläkä käytä äläkä käytä vioittunutta tai
vedelle/kosteudelle altistunutta akkua. Sulje latausportin suojus, kun et enää lataa.
KickScooterisi on ladattu täyteen, kun laturin LED-valo muuttuu punaisesta (lataa) vihreäksi (ylläpitolataus). Sulje
latausportin kansi, kun et lataa.

8 Ajo-ohjeet

Käytä hyväksyttyä kypärää ja muita suojavarusteita
mahdollisten vahinkojen minimoimiseksi.

1. Kytke laitteen virta ja tarkista merkkivaloista
varaustaso. Lataa KickScooterisi, jos akun
varaus on matala.
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2. Astu laudalle toisella jalallasi ja potkaise
toisella KickScooterisi liukuun.

4. Hidasta vapauttamalla kaasuvipu; Liikuta
jarrukahvan peukalovaihdinta nopeasti ja astu
samaan aikaan jalallasi lokasuojalle aktivoidaksesi
mekaanisen jarrun nopeaa jarrutusta varten.
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3. Aseta toinenkin jalkasi jalkatuelle ja pidä
molemmat jalkasi vakaina. Kun olet tasapainossa,
käännä oikealla kädelläsi kaasuvivusta vauhtia.
Huomaa. Turvallisuutesi vuoksi moottori ei
kytkeydy päälle ennen kuin vauhti on 4 km/h.

5. Käännä siirtämällä painoasi ja kääntämällä
hieman ohjaustankoa.

VAROITUS
Äkkijarrutuksessa vaarana on vakava loukkaantuminen tien huonon pidon ja kaatumisen seurauksena. Säilytä
kohtuullinen nopeus ja ennakoi mahdolliset vaarat.

9 Varoitukset

ÄLÄ AJA sateella.

Varo päätäsi, kun ajat
oviaukoista.

VAROITUS
Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavia
vammoja.

Pidä nopeutesi 5-10 km/h, kun ajat hidasteiden tai kynnysten yli ja
kuoppaisella tiellä tai epätasaisella alustalla.

Varo vauhtia alamäessä. Käytä kovassa vauhdissa
molempia jarruja yhtä aikaa.
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ÄLÄ KÄYTÄ kaasukahvaa, kun kävelet
potkulautasi vierellä.

ÄLÄ KULJETA raskaita esineitä
ohjaustangolla.
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Älä aja renkaita/pyöriä esteisiin.

ÄLÄ AJA potkulautaasi toinen
jalka ilmassa.

ÄLÄ AJA yleisellä tiellä,
moottori- tai maantiellä.

ÄLÄ KÄÄNNÄ ohjaustankoa
voimakkaasti, kun ajat kovaa.

ÄLÄ AJA lätäköiden tai muiden yli
2 cm syvien vesimuodostelmien läpi.
Kun sellainen tulee eteen, hidasta
vauhtiasi ja kierrä este.

KickScooter on tarkoitettu vain yhdelle
ajajalle. Älä aja sitä toisen kanssa tai
kuljeta sillä matkustajia. Älä kuljeta
lapsia. Älä aja raskaana ollessasi.
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ÄLÄ KOSKE taittopolkimeen ajon aikana.

ÄLÄ KOSKE napamoottoriin ajon jälkeen,
koska se voi kuumentua.

ÄLÄ IRROTA käsiäsi ohjaustangosta
ajon aikana. Älä aja vain toinen käsi
ohjaustangolla.

ÄLÄ AJA portaita ylös ja alas äläkä
hyppää esteiden yli.

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

10 Taita kokoon ja kuljeta

Taita kokoon
Astu taittopolkimelle ja työnnä samalla
ohjaustankoa hieman eteenpäin.

Käännä ohjaustankoa alas, kunnes
se lukittuu/napsahtaa kiinni
takalokasuojaan.

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

11 Kunnossapito
Puhdistaminen ja säilytys
Pyyhi runko puhtaaksi pehmeällä, märällä liinalla. Kuivuneen kuran voit hangata irti kostealla, pehmeällä harjalla ja pyyhkiä sitten
pehmeällä, märällä liinalla.
HUOMIOI
Älä pese KickScooteriasi alkoholilla, bensiinillä, asetonilla tai muilla syövyttävillä / haihtuvilla liuottimilla. Nämä aineet voivat vahingoittaa
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.
Säilytä KickScooterisi viileässä ja kuivassa paikassa. Älä säilytä sitä ulkona pitkään. Altistuminen auringonvalolle ja äärimmäisille
lämpötiloille (sekä kuuma että kylmä) nopeuttaa muoviosien ikääntymistä ja voi heikentää akun käyttöikää.
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Akkupakkauksen huoltaminen
Älä poista akkua. Akun poistaminen on monimutkaista ja voi muuttaa laitteen toimintaa: Voit ottaa yhteyttä valtuutettuun korjaamoon, jos
tuotteen takuu on edelleen voimassa. Jos takuu ei enää ole voimassa, voit ottaa yhteyttä itse valitsemaasi huoltokorjaamoon. Voit pyytää
valtuutettujen korjaamoiden luetteloa asiakaspalvelusta, jonka löydät osoitteesta www.segway.com. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, ota
yhteyttä asiakaspalveluun osoitteessa www.segway.com.
Älä säilytä tai lataa akkua ilmoitettujen lämpötilarajojen ulkopuolella (katso tekniset tiedot). Älä puhkaise akkua. Noudata akun kierrätystä ja / tai
hävittämistä koskevia paikallisia lakeja ja määräyksiä.
Hyvin hoidetussa akussa korkea kapasiteetti säilyy monienkin ajokilometrien jälkeen. TÄRKEÄÄ: Lataa akku jokaisen ajon jälkeen ja varo
tyhjentämästä akkua kokonaan. Akun kapasiteetti ja suorituskyky ovat parhaimmillaan huoneenlämmössä (22 °C), kun taas käyttö alle
0 °C:n lämpötiloissa voi lyhentää toiminta-aluetta ja pienentää kapasiteettia. Yleensä -20 °C:n lämpötilassa toiminta-alue puolittuu verrattuna
samaa akkua käytettäessä 22 °C lämpötilassa. Akun toiminta-alue palautuu, kun lämpötila nousee. Lisätietoja on sovelluksessa.
Vaihda renkaat
Ammattikorjaajan on asennettava tuotteen mukana toimitetut renkaat pyörään. Pyörien poistaminen on monimutkaista, ja väärä asennus
voi johtaa epävakauteen ja toimintahäiriöihin:
- Ota yhteys valtuutettuun korjaajaan, jos tuotteella on edelleen valmistajan takuu. Voit pyytää valtuutettujen korjaamoiden luetteloa
asiakaspalvelusta, jonka löydät osoitteesta www.segway.com.
- Jos tuotteella ei enää ole takuuta, voit ottaa yhteyttä valitsemaasi erikoistuneeseen korjaajaan.
- Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä asiakaspalveluun osoitteessa www.segway.com.
HUOMIOI
Yleensä täyteen ladattu akku vaatii uuden latauksen 120-180 päivän kuluttua valmiustilassa. Muista ladata akku jokaisen käyttökerran
jälkeen. Älä anna akun tyhjentyä kokonaan, koska se voi vahingoittaa akun pysyvästi. Akun sisällä oleva elektroniikka tallentaa akun
lataus-purkautumiskunnon; Yli- tai alilatauksen tai akun käytön matalassa lämpötilassa aiheuttamat vahingot eivät kuulu takuun piiriin.
VAROITUS
Älä lataa tai käytä akkua, jos se on vaurioitunut tai altistunut vedelle tai kosteudelle. Älä yritä avata akkua. Tulipalon vaara. Ei käyttäjän
huollettavia osia.
VAROITUS
Älä aja KickScooterillasi, kun lämpötila on laitteen käyttölämpötilarajojen ulkopuolella (katso Tekniset tiedot), koska matala/ korkea
lämpötila rajoittaa laitteen suurinta tehoa/vääntömomenttia. Silloin ajaminen voi aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahinkoja liukastumisen
tai kaatumisen seurauksena.
Muuta
Tämän muuntaja joustavaa johtoa ei voida vaihtaa. Jos johto on vaurioitunut, muuntaja on hävitettävä ja vaihdettava uuteen. Jos sinulla on
kysyttävää, ota yhteyttä asiakaspalveluun, tiedot löydät osoitteesta www.segway.com.
Onnettomuuden tai rikkoutumisen varalta: Ota yhteyttä valtuutettuun korjaajaan, jos tuotteella on edelleen takuu. Jos ei, voit ottaa
yhteyttä valitsemasi erikoistuneeseen korjaajaan. Voit pyytää valtuutettujen korjaamoiden luetteloa asiakaspalvelusta, jonka löydät
osoitteesta www.segway.com. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä asiakaspalveluun, tiedot löydät osoitteesta www.segway.com.
Käyttöoppaan sanamuotoa on pyritty yksinkertaistamaan käyttäjiä varten. Jos toiminta vaikuttaa käyttäjän kannalta liian
monimutkaiselta, häntä kehotetaan ottamaan yhteyttä valtuutettuun tai erikoistuneeseen korjaajaan tai asiakaspalveluun.
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12 Tekniset tiedot
Nimike

E22E/E22D

E22

Avattuna pituus x leveys x korkeus
Kokoon taitettuna p x l x k

111 × 42 × 112 cm
114 × 42 × 36 cm

109 × 42 × 112 cm
113 × 42 × 36 cm

Paino

Netto

Noin 13.5kg

Ajaja

Kuormitus
Suositusikä

25–100 kg
15+ -vuotiaat

Suosituspituus

120–200 cm

Suurin nopeus

20 km/t

Arvioitu ajomatka [1]

22 km

Suurin nousu

15%

Suositeltava ajoalusta

Asfaltti/jalkakäytävä; esteet <1 cm; kuopat < 3 cm

Käyttölämpötila

-10–40°C

Säilytyslämpötila

-20–50°C

IP-luokitus
Latausaika
Nimellisjännite

IPX4
Noin 3.5 t
36 V

Mitat

Parametrit

Akku

Motor

Laturi

Ominaisuudet
Renkaat

Suurin latausjännite

42 V

Latauslämpötila

0–40°C

Nimellinen kapasiteetti

184 Wh

Akun ohjausjärjestelmä

Ylikuumenemis-, oikosulku-, ylivirta-, syväpurkaus- ja ylilataussuojaus

Akkujen määrä [2]

1

Nimellisteho
Lähtöteho

300 W, 0.3 kW
71 W, 0.071 kW

Nimellinen tulojännite

100–240 V~

Nimellinen syöttöjännite

42 V

Nimellisvirta

1.7 A

Jarruvalo

LED-takavalo

Ajotila-asetukset

Nopeuden rajoitustila, Vakio ja Sportti

Renkaat

Materiaali: ei-ilmatäytteinen, synteettinen kumi. Koko 9 tuumaa.

[1] Tyypillinen ajomatka: testattu ajettaessa täydellä teholla, 75 kg:n kuormalla, 25 °C lämpötilassa, keskimäärin 60% maksiminopeudesta jalkakäytävällä.
*Eräitä ajomatkaan vaikuttavia tekijöitä ovat: nopeus, käynnistysten ja pysäytysten määrä, ympäristön lämpötila jne.
[2] Kaikkiin KickScooter-malleihin voidaan asentaa lisäakku. Siinä tapauksessa jotkut näistä tiedoista muuttuvat.
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Mitat

Type

E25D

Avattuna pituus x leveys x korkeus

116 × 42 × 117 cm

Kokoon taitettuna p x l x k

E25E

E25A

25 km/t

28 km/t

Paino

Netto

119 × 42 × 36 cm
14.3 kg

Ajaja

Kuormitus
Suositusikä

25–100 kg
15+ -vuotiaat

Suosituspituus

120–200 cm

Suurin nopeus

20 km/t

Arvioitu ajomatka [1]

25 km

Suurin nousu

15%

Suositeltava ajoalusta

Asfaltti/jalkakäytävä; esteet <1 cm; kuopat < 3 cm

Käyttölämpötila

-10–40°C

Säilytyslämpötila

-20–50°C

IP-luokitus
Latausaika
Nimellisjännite

IPX4
Noin 4 t
36 V

Parametrit

Akku

Motor

Laturi

Ominaisuudet

Renkaat

Suurin latausjännite

42 V

Latauslämpötila

0–40°C

Nimellinen kapasiteetti

215 Wh

Nominel kapacitet
Akun ohjausjärjestelmä

5960 mAh

Akkujen määrä [2]

1

Nimellisteho
Lähtöteho

300 W, 0.3 kW
71 W, 0.071 kW

Nimellinen tulojännite

100–240 V~

Nimellinen syöttöjännite

42 V

Nimellisvirta

1.7 A

Jarruvalo

LED-takavalo

Iskunvaimennin

Edessä

Ajotila-asetukset

Nopeuden rajoitustila, Vakio ja Sportti

Tunnelmavalo

/

Renkaat

Materiaali: ei-ilmatäytteinen, synteettinen kumi. Koko 9 tuumaa.

Ylikuumenemis-, oikosulku-, ylivirta-, syväpurkaus- ja ylilataussuojaus

Mukautettava väri

Mukautettava väri

[1] Tyypillinen ajomatka: testattu ajettaessa täydellä teholla, 75 kg:n kuormalla, 25 °C lämpötilassa, keskimäärin 60% maksiminopeudesta jalkakäytävällä.
*Eräitä ajomatkaan vaikuttavia tekijöitä ovat: nopeus, käynnistysten ja pysäytysten määrä, ympäristön lämpötila jne.
[2] Kaikkiin KickScooter-malleihin voidaan asentaa lisäakku. Siinä tapauksessa jotkut näistä tiedoista muuttuvat.
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Mitat

Type

E45

Avattuna pituus x leveys x korkeus

116 × 42 × 117 cm

Kokoon taitettuna p x l x k

Paino

Netto

119 × 42 × 36 cm
15.0 kg

Ajaja

Kuormitus
Suositusikä

25–100 kg
15+ -vuotiaat

Suosituspituus

120–200 cm

Parametrit

Akku

Motor

Laturi

Ominaisuudet

Renkaat

Suurin nopeus

30 km/t

Arvioitu ajomatka [1]

45 km

Suurin nousu

20%

E45D

E45E

20 km/t

25 km/t

Suositeltava ajoalusta

Asfaltti/jalkakäytävä; esteet <1 cm; kuopat < 3 cm

Käyttölämpötila

-10–40°C

Säilytyslämpötila

-20–50°C

IP-luokitus
Latausaika
Nimellisjännite

IPX4
Noin 7,5 t
36 V

Suurin latausjännite

42 V

Latauslämpötila

0–40°C

Nimellinen kapasiteetti

368 Wh

Nominel kapacitet
Akun ohjausjärjestelmä

10.2 Ah
Ylikuumenemis-, oikosulku-, ylivirta-, syväpurkaus- ja ylilataussuojaus

Akkujen määrä

2

Nimellisteho
Lähtöteho

300 W, 0.3 kW
71 W, 0.071 kW

Nimellinen tulojännite

100–240 V~

Nimellinen syöttöjännite

42 V

Nimellisvirta

1.7 A

Jarruvalo

LED-takavalo

Iskunvaimennin

Edessä

Ajotila-asetukset
Tunnelmavalo

Nopeuden rajoitustila, Vakio ja Sportti
/
Mukautettava väri

Renkaat

Materiaali: ei-ilmatäytteinen, synteettinen kumi. Koko 9 tuumaa.

Mukautettava väri

[1] Tyypillinen ajomatka: testattu ajettaessa täydellä teholla, 75 kg:n kuormalla, 25 °C lämpötilassa, keskimäärin 60% maksiminopeudesta jalkakäytävällä.
*Eräitä ajomatkaan vaikuttavia tekijöitä ovat: nopeus, käynnistysten ja pysäytysten määrä, ympäristön lämpötila jne.
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13 Sertifikaatit
Malleihin: E22, E25A, E45
Tällä tuotteella on CSA:n sertifioima ANSI/CAN/UL-2272.
Akku on UN/DOT 38.3 -standardin mukainen.
FCC-vaatimustenmukaisuuslausunto Yhdysvaltoja varten
Tämä laite on FCC-sääntöjen osan 15 mukainen. Käyttö edellyttää seuraavia kahta ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2)
tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki vastaanotetut häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.
HUOMAUTUS
Tämä laite on testattu ja sen on todettu täyttävän luokan B digitaalilaitteelle asetetut rajoitukset FCC-sääntöjen osan 15 mukaisesti. Nämä
rajoitukset on suunniteltu tarjoamaan kohtuullinen suoja haitallisilta häiriöiltä asuinrakennuksissa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi
säteillä radiotaajuusenergiaa, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi häiritä radioviestintää haitallisesti. Ei
kuitenkaan ole mitään takeita siitä, ettei häiriöitä esiinny tietyissä asennuksissa. Jos tämä laite aiheuttaa radio- tai televisiovastaanottimeen haitallisia häiriöitä, joka voidaan todeta kytkemällä laite pois päältä ja päälle, käyttäjää kehotetaan yrittämään korjausta yhdellä tai
useammalla seuraavista toimenpiteistä:
— Suuntaa vastaanottoantenni uudelleen tai siirrä se.
— Pidennä laitteen ja vastaanottimen etäisyyttä.
— Kytke laite pistorasiaan, joka on eri virtapiirissä kuin mihin vastaanotin on kytketty.
— Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-/TV-teknikolta.
Tämä laite on FCC:n valvomattomille ympäristöille asetettujen säteilyaltistusrajojen mukainen.
IC- vaatimustenmukaisuuslausunto Kanadaa varten
Tämä laite täyttää Industry Canada -lisenssivapaat RSS-standardit. Käyttö edellyttää seuraavia kahta ehtoa: (1) tämä laite ei saa 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 muutoksista tai muokkauksista, joita Segway Inc. tai Ninebot eivät ole nimenomaisesti hyväksyneet.
Tällaiset muutokset, joita ei nimenomaisesti ole hyväksytty, voivat mitätöidä käyttäjän valtuudet käyttää laitetta.

E22
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FCC ID: 2ALS8-NT9529
IC: 22636-NT9529

E25A

FCC ID: 2ALS8-KS0003
IC: 22636-KS0003

E45

FCC ID: 2ALS8-KS0001
IC: 22636-KS0001

Malleihin: E22D, E22E, E25D, E25E, E45D, E45E
Tällä tuotteella on CSA:n sertifioima ANSI/CAN/UL-2272.
Akku on UN/DOT 38.3 -standardin mukainen.
Euroopan unionin vaatimustenmukaisuuslausunto
Tärkeää tietoa sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (WEEE)

Tietoa sähkö- ja elektroniikkaromun ja tämän tuotteen kierrätyksestä/ asianmukaisesta hävittämisestä. Ylirastitettu jäteastia symboloi
sitä, että tätä tuotetta ei tule hävittää lajittelemattoman talousjätteen mukana, vaan se on kerättävä erikseen. Tämä koskee koko EU:ta.
Sähkö- ja elektroniikkalaitteet (EEE) sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vaarallisia ja haitallisia ihmisten
terveydelle ja ympäristölle, jos sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE) ei hävitetä asianmukaisesti. Käyttäjien on hyödynnettävä
kunnallisia keräyspisteitä vähentääkseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun hävittämisen ympäristövaikutuksia ja lisätäkseen näiden
jätteiden kierrätys-, uusiokäyttö- ja hyödyntämismahdollisuuksia.
Tietoa akkujen ja paristojen kierrätyksestä Euroopan unionin alueella.

Paristot/akut tai paristojen/akkujen pakkaukset on merkitty paristoja ja akkuja sekä käytettyjä paristoja ja akkuja koskevan Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY ja muutoksen 2013/56/EU mukaisesti. Direktiivissä määritetään käytettyjen paristojen
ja akkujen palauttamisen ja kierrätyksen puitteet, joita sovelletaan koko Euroopan unionissa. Tätä merkintää käytetään erilaisissa akuissa
ja paristoissa osoittamaan, että niitä ei saa heittää pois tavalliseen kotitalousjätteeseen, vaan ne toimitetaan kierrätykseen tämän
direktiivin mukaisesti käyttöiän päätyttyä.
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY ja muutoksen 2013/56 / EU mukaisesti on paristoissa ja akuissa merkintä,
joka kertoo, että ne on hävitettävä erikseen muista jätteistä ja kierrätettävä käyttöiän päätyttyä. Akun/pariston etiketissä voi olla myös
näissä käytössä olevan metallin kemiallinen symboli (Pb lyijylle, Hg elohopealle ja Cd kadmiumille).
Paristojen ja akkujen käyttäjät eivät saa hävittää niitä lajittelemattomana yhdyskuntajätteenä. Palauta akku toimittajalle asianmukaisen
kierrätyksen varmistamiseksi tai käytä tähän tarkoitukseen osoitettua keräyspistettä. Tuotevastuu on tärkeä, jotta voidaan minimoida
paristojen mahdolliset haitalliset vaikutukset ympäristöön ja ihmisten terveyteen vaarallisten myrkkypitoisuuksien vuoksi. Sähkö- ja
elektroniikkalaitteet (EEE), mukaan lukien akut ja paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vaarallisia ja
haitallisia ihmisten terveydelle ja ympäristölle, jos sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE) ei hävitetä asianmukaisesti.
Tuotteet, jotka on merkitty "ylirastitetulla jäteastialla", ovat sähkö- ja elektroniikkalaitteita. Ylirastitettu jäteastia tarkoittaa, että sähkö- ja
elektroniikkalaiteromua ei tule hävittää lajittelemattoman talousjätteen mukana, vaan se on kerättävä erikseen.
Vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta annettu direktiivi (RoHS)
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Tämä Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd.:n tuote osineen (kaapelit, johdot jne.) täyttää tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta
sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun direktiivin 2011/65 / EU vaatimukset. (”Uudelleen laadittu RoHS” tai ”RoHS 2”).
Radio- ja telepäätelaitedirektiivi.
Yhtiö “Segway Europe BV” vakuuttaa täten, että tämä laite täyttää RED-direktiivin 2014/53/EU, konedirektiivin 2006/42/EY ja
RoHS-direktiivin 2011/65/EU olennaiset vaatimukset ja muut asiaankuuluvat säännökset.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus on nähtävissä seuraavassa osoitteessa: http://eu-en.segway.com/support-instructions

Segway Europe B.V.
Yhteys EU:ssa, vain sääntelyyn liittyvät aiheet: Hogehilweg 8, 1101 CC Amsterdam, Hollanti.
Täten Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd vakuuttaa, että tässä osassa luetellut langattomat laitteet ovat direktiivin 2014/53/EU
olennaisten vaatimusten ja muiden asiaa koskevien säännösten mukaisia.
Bluetooth
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Taajuusalue

2.4000-2.4835GHz

Maks. RF-virta

100mW

14 Tavaramerkki ja oikeudellinen lausunto
Ninebot on Ninebot (Tianjin) teknologi Co. Ltd.:n rekisteröity tavaramerkki; Segway ja Rider Design ovat Segway Inc:n rekisteröityjä
tavaramerkkejä; Android, Google Play ovat Google Inc:n tavaramerkkejä. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki. Omistajat varaavat tässä
oppaassa mainittujen tavaramerkkiensä oikeudet.
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 jatkuvan kehittelyn ja muotoilumuutosten takia. 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 ominaisuudet eivät
välttämättä kuulu omaan laitteeseesi. Valmistaja varaa itselleen oikeuden muuttaa KickScooter-tuotteiden ja -dokumenttien muotoilua ja
toimintaa ilman ennakkoilmoitusta.
© 2019 Ninebot (Beijing) Tech Co. Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

15 Yhteystiedot
Ota meihin yhteys, jos sinulla on KickScootterisi ajo-, huolto- tai turvallisuusasioihin liittyviä tai laitteen vikoja / virheitä koskevia kysymyksiä.
Skandinavia:
Witt A/S.
Gødstrup Søvej 9, 7400 Herning, Denmark
Muut kysymykset: service@witt.dk
Varaosat: spareparts@witt.dk
Verkkosivusto: www.witt.fi

Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka:
Segway Europe B.V.
Hogehilweg 8, 1101CC Amsterdam, The Netherlands
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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16 Takuu ja huolto
Uudelle laitteellesi myönnetään 2 vuoden reklamaatio-oikeus valmistus- ja materiaalivirheille dokumentoidusta
ostopäivästä alkaen. Takuu kattaa materiaalit ja työpalkat. Kääntyessäsi huollon puoleen Sinun on ilmoitettava
tuotteen nimi ja sarjanumero. Nämä tiedot ovat tyyppikilvessä. Kirjoita ne valmiiksi tähän käyttöoppaaseen, niin ne ovat
tarvittaessa helposti käsillä. Tiedot auttavat huoltoasentajaa löytämään helpommin oikeat varaosat.
Takuu ei kata:
- Vikoja ja vahinkoja, joiden syynä ei ole tuotanto- tai materiaalivirhe
- Jos on käytetty muita kuin alkuperäisiä varaosia
- Jos käyttöoppaan ohjeita ei ole noudatettu
- Jos asennusta ei ole tehty ohjeiden mukaan
- Jos tuotteen on asentanut tai korjannut ammattitaidoton henkilö
- Naarmuja ja kolhuja
- Astinlaudan/jalansijojen vaurioita
- Renkaiden vaurioita/puhkeamista
- Kuluvia osia
Akku
Tuote on pidettävä jatkuvasti kytkettynä verkkovirtaan, kun sitä ei käytetä. Tämä pidentää akun käyttöikää.
Lataa vain tavallisella pistorasialla. Tuotetta ei saa käyttää minkäänlaisten virtamuuntajien kanssa. Muiden
virtamuuntajien käyttö mitätöi välittömästi takuun.
Käytä tämän laitteen lataamiseen vain valmistajan toimittamaa laturia.
Älä käytä laturia, jos johto tai pistoke on vaurioitunut.
* Akulle on yhden vuoden takuu.
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Kuljetusvauriot
Kuljetusvaurio, joka todetaan tuotteen myyjän toimituksessa asiakkaalle, on yksinomaan asiakkaan ja myyjän välinen
asia. Niissä tapauksissa, joissa asiakas on itse vastannut tuotteen kuljetuksesta, ei jakelija ota mitään vastuuta
mahdollisesta kuljetusvauriosta. Kuljetusvauriosta on ilmoitettava välittömästi ja viimeistään 24 tunnin kuluessa siitä,
kun tavara on toimitettu. Muussa tapauksessa asiakkaan vaatimukset hylätään.

Aiheeton huolto
Jos tuote lähetetään huoltoon, ja käy ilmi, että vian olisi voinut korjata itse noudattamalla käyttöoppaan ohjeita, on
asiakkaan itse maksettava huolto.

Osto yrityskäyttöön
Osto yrityskäyttöön on jokainen osto, jossa laitetta ei käytetä pelkästään yksityiskäyttöön, vaan sitä käytetään
yritystoimintaan tai sitä muistuttavaan tarkoitukseen tai laitetta käytetään vuokraukseen tai muuhun toimintaan, jossa
käyttäjiä on useita.
Yrityskäyttöön ostetuille tuotteille ei myönnetä mitään takuuta, koska tämä laite on tarkoitettu yksinomaan normaaliin
vapaa-ajan käyttöön.

Huolto
Tarvitessasi huoltoa ja varaosia Suomessa, ota yhteys siihen liikkeeseen, josta tuote on ostettu..
Reklamaatioilmoituksen voi tehdä myös osoitteessa witt.fi välilehden ”Huolto” kaavakkeella ”Muut pienlaitteet”.

Emme vastaa mahdollisista painovirheistä.
Valmistaja/jakelija ei ole vastuussa tuote- ja/tai henkilövahingoista, jos turvallisuusohjeita ei noudateta. Takuu raukeaa,
jos ohjeita ei noudateta.

Witt A/S • Gødstrup Søvej 9 • 7400 Herning • Denmark • info@witt.fi • www.witt.fi
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Valmistaja pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia tuotteeseen, julkaista ohjelmistopäivityksiä ja päivittää tämän oppaan
ilman ennakkoilmoitusta. Käy osoitteessa www.segway.com tai mene sovellukseen ladataksesi uusimmat päivitykset/muutokset.
Asenna sovellus, aktivoi KickScooterisi ja nouda uusimmat päivitykset ja turvaohjeet.
www.segway.com

