Ninebot eKickScooter ZING
Käyttöopas

E8/E10

Ennen kuin KickScooter otetaan käyttöön, tulee vanhempien / valvovan aikuisen lukea kaikki
turvallisuutta, käyttöä ja huoltoa koskevat ohjeet, ja varmistaa, että tuote on käyttökelpoisessa
kunnossa, ennen kuin lapset käyttävät sitä.
Säilytä tämä käyttöopas tulevaa käyttöä varten.
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Kiitos, että valitsit Ninebot eKickScooter Zingin!
(tästä lähtien viittaamme KickScooteriin)
KickScooter on suunniteltu erityisesti turvalliseen ja kevyeen ajoon. Se yhdistää sähkön ja perinteisen “old
school” potkulaudan.
Nauti vaivattomasta, lähes lentelevästä ajokokemuksesta tämän siistin, taiteltavan ultrakevyen
KickScooterin kanssa.
Varmista, että potkulaudan käyttäjä täyttää alla olevat vaatimukset iän, pituuden ja painon osalta.

E8

6-12 vuotta
≤ 50 kg
115-145 cm

E10

8-14 vuotta
≤ 50 kg
130-160 cm

VAROITUS
Loukkaantumisen vaaran vähentämiseksi tulee aikuisen valvoa lasta ajon aikana.
Älä koskaan aja ajoradalla, lähellä moottoriajoneuvoja, lähellä jyrkkiä pudotuksia tai rappusia, uima-altaita
tai vesistöjä. Käytä aina jalkineita, äläkä koskaan salli useampia käyttäjiä KickScooterilla samanaikaisesti.
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1. Ajoturvallisuus
Muista, että aina KickScooterilla ajaessasi vaarannat loukkaantumisen kontrollin menettämisestä, törmäyksestä
tai virheestä johtuen.
Lue kaikki turvaohjeet ja varoitukset, ja noudata niitä vähentääksesi loukkaantumisen mahdollisuutta. Käytä
tervettä järkeä ajaessasi KickScooterilla.
1. K
 ickScooter on vapaa-ajan potkulauta, eikä sitä ole suunniteltu liikennevälineeksi. Sinun tulee harjoitella
saavuttaaksesi riittävän ajotaidon. Ninebot Inc. tai Segway Inc. eivät ole vastuussa vammoista tai
loukkaantumisista, jotka ovat aiheutuneet tämän käyttöoppaan ohjeiden puutteelisesta seuraamisesta tai
käyttäjän kokemattomuudesta.
2. N
 oudata aina sääntöjä ja säännöksiä, kun oleilet julkisilla paikoilla. Paikoissa, joissa ei päde erityisiä sääntöjä,
noudata tämän käyttöoppaan turvaohjeita.
3. Ä
 LÄ anna kenenkään ajaa KickScooteria ilman ohjeisiin perehtyneen aikuisen valvontaa. Uuden käyttäjän
turvallisuus on sinun vastuullasi. Auta uutta käyttäjää saavuttamaan ajamisen perustaidot. Huolehdi, että uudet
käyttäjät käyttävät kypärää sekä muita suojavarusteita.
4. K
 äytä vain Ninebotin tai Segwayn hyväksymiä osia ja lisävarusteita. Älä tee muutoksia KickScooteriisi.
Muutosten tekeminen KickScooteriin saattaa häiritä käyttöä, johtaa käyttäjän vakavaan loukkaantumiseen ja/
tai tuotteen hajoamiseen. Muutokset mitätöivät takuun.
5. K
 ickScooter tulee koota AINOASTAAN aikuisen toimesta. KickScooter sisältää pieniä osia, jotka saattavat
aiheuttaa tukehtumisvaaran. Pidä muoviosat poissa lasten ulottuvilta estääksesi tukehtumisen. Lapset eivät
saa leikkiä KickScooterilla tai sen irtonaisilla osilla. Lasten ei tule puhdistaa, huoltaa, taittaa kokoon tai ladata
tuotetta.

Ympäristö ja maasto
- KickScooter on tarkoitettu ajettavaksi tasaisella, kuivalla, asfaltoidulla tiellä. Aja avonaisilla ulkoalueilla ja huolehdi, ettei lähistöllä ole jalankulkijoita, skeittilautoja, polkupyöriä, mopoja tai muita kulkuneuvoja.
- Älä koskaan aja ajoradalla, lähellä moottoriajoneuvoja, lähellä jyrkkiä pudotuksia, rappusia, uima-altaita tai
vesistöjä. Älä aja vesilätäköiden ylitse. Vältä rakennustyömaita, epätasaista maastoa, viemäreitä, kuoppia tiessä,
paloposteja, parkkeerattuja autoja, hidastetöyssyjä ja muita esteitä. Älä aja epätasaisella alustalla, kuten soralla,
kivillä tai hiekalla.
- Älä aja sateessa tai lumessa. Jos akku kastuu, saattaa se rikkoutua, syttyä tuleen tai räjähtää.
- Älä aja KickScooteria äärimmäissä lämpötiloissa, huonossa näkyvyydessä, hämärässä tai pimeässä.

Ajon aikana:

- Käytä aina kypärää ja muita suojavarusteita ajaessasi KickScooterilla. Käytä hyväksyttyä kypärää, jonka
leukahihna on sopiva, ja joka suojaa takaraivoasi.

VAROITUS

Käytä sopivaa suojavarustusta. Älä käytä KickScooteria liikenteessä. Älä koskaan ota vauhtia muista
kulkuneuvoista ajaessasi KickScooterilla.
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- Ä LÄ ohita. Hidasta vauhtia ajaessasi tuntemattomilla alueilla. Ole varovainen, jos ajat alueella, joissa on puita,
tolppia tai aitoja. Hidasta vauhtia aina kääntyessäsi.

FI

OBS. en mulig fejl i den danske oversætning. “post” (= stolpe) er oversat til beplantning.
-K
 iinnitä ajaessasi huomiota ympäristöösi sekä kauempana edessäsi että lähietäisyydellä. Silmäsi ovat paras
työkalu esteiden ja liukkaiden pintojen välttämiseksi (mukaan lukien, muttei rajoittuen seuraaviin: märkä maa/
asfaltti, irtohiekka, sora tai jää)
- Vältä äkillistä kiihdyttämistä tai hidastusta. Älä koskaan ylitä KickScooterin suunniteltua huippunopeutta
(huippunopeuteen vaikuttaa mm. käyttäjän paino, akun lataus, maasto yms.). Kuten muissakin ajoneuvoissa,
nopeampi vauhti vaatii pidemmän jarrutusmatkan. Äkillinen jarrutus pinnalla, jonka pito on huono, voi johtaa
pyörien liukasteluun tai kaatumiseen. Ole varovainen, ja pidä aina turvallinen välimatka muihin ihmisiin tai
kulkuvälineisiin.
- Pidä molemmat kädet ohjaustangolla, äläkä aja minkäänlaisen lastin kanssa. ÄLÄ käytä puhelinta, kameraa,
kuulokkeita tai suorita muita toimintoja ajaessasi.
- Älä koske liikkuviin tai pyöriviin pyöriin. Pidä hiukset, vaatetus ja muu vastaava poissa KickScooterin liikkuvista
osista.
VAROITUS
Jos KickScooter pitää epätavallista ääntä, tai se viestittää hälytyksestä, lopeta ajaminen välittömästi.

Kenen ei tule ajaa:

I. Henkilöt, jotka ovat alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena.
II. Henkilöt, joilla on sairauksia (etenkin pään alueen, sydämen, selän ja niskan sairaudet), jotka asettavat heidät
vaaraan fyysisen rasituksen aikana.
III. Henkilöt, joilla on ongelmia tasapainon kanssa, tai motorisia hankaluuksia, jotka huonontavat tasapainoa.
IV. Henkilöt, joiden ikä, pituus ja paino ylittävät tai alittavat määritellyt rajat (lue tekniset tiedot).
V. Henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai älylliset taidot ovat heikentyneet, tai jotka eivät ymmärrä
KickScooterin käytön riskejä.

VAROITUS

Alle 6-vuotiaat eivät saa käyttää KickScooteria sen maksiminopeuden vuoksi.

Turvallinen käyttö:

-Ä
 lä käytä KickScooteria, jos ympäristön lämpötila ylittää käyttölämpötilojen rajat (lue tekniset tiedot). Liian
korkeat tai matalat lämpötilat huonontavat KickScooterin suorituskykyä ja saattaa johtaa onnettomuuksiin.
- Parkkeeraa aina KickScooterisi tukijalalan avulla tasaiselle ja vakaalle alustalle välttääksesi sen kaatumisen
(esim. tuulenpuuskan tai tärinän vuoksi). Älä parkkeeraa vilkkaalle alueelle, vaan sijoita KickScooter
mielummin seinän viereen.
- Ennen akun latausta, lue ystävällisesti käyttöopas (lue “Akun lataus”).

VAROITUS

Käytä lataukseen vain Segway-laturia, älä käytä muiden tuotteiden latureita. Käytä ainoastaan valmistajan akkua.

• Älä koskaan anna lapsesi koskea KickScooterin osiin, joissa on aukkoja, kuten esim. taittomekanismi,

lokasuojan jarru, pyörät, jarrusysteemi yms. Älä koske jarruihin tai napamoottoriin ajon jälkeen välttääksesi
kuumentuneista osista johtuvia palovammoja.
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2. Yleistiedot ja toiminnot
Tutustu kaikkiin KickScooterin osiin. Alla olevat piirrokset ovat suuntaanäyttäviä. Oikean tuotteen
ulkonäkö saattaa eritä piirustuksesta.
Ohjaustanko

Käsijarru

Kaasupainike

Lisävarusteet

Akun laturi

5 mm kuusiokoloavain

Takuu

Taittokoukku
Virtapainike
Akun tila
Tilaindikaattori

Solki
Iskunvaimennin
Taittopoljin

Lautaosa

Heijastin
Refleksi
Latausportti
Napamoottori

Tukijalka

Virtapainike
Paina nappia käynnistääksesi KickScooterin, tai vaihtaaksesi ajoasetusta. Turbo on standardiasetus, kun
käynnistät KickScooterin. Pidä painiketta alhaalla 2 sekuntia sammuttaaksesi KickScooterin.
Turbotila
E8
E10

Maksiminopeus
Tilaindikaattori
Tunnelmavalo (vain E10)

Akun tila
6

14 km/h
16 km/h
Yhtäjaksoinen, 1 piippaus

Monivärinen valaistus

Cruise-tila
14 km/h
16 km/h

Turvatila
10 km/h
10 km/h

Hidas vilkunta, 2 piippausta Hidas vilkunta, 3 piippausta

Sininen valo

Punainen valo

Väri kertoo akun tilasta: ≥ 50% vihreä, 20-50 % keltainen, ≤ 20 % punainen.
*Jos jotain epätavallista sattuu, sekä akku että tilaindikaattorit alkavat vilkkumaan, ja hälytys alkaa
piippaamaan.
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3. KickScooterin asennus
1

3

Löystä soljen ruuveja hieman

Aseta tukijalka maahan. Astu jalansijalle, ota kiinni
ohjaustangosta ja työnnä eteenpäin avataksesi
KickScooterin.

2

4

Työnnä runko sisään merkittyyn pituuteen
asti.

Kiristä soljen ruuvit.

CK

CLI

VAROITUS

Sammuta KickScooter ennen asennusta.
Huolehdi, ettei jarruvaijeri ole kietoutunut
rungon ympärille.

FÖRSIKTIGT

Varmista, että ohjaustanko on kiinnitetty
kunnolla, jotta se ei voi kiertyä pois
paikoiltaan ajon aikana ja aiheuttaa
onnettomuuksia.
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4. Varmista seuraava ennen ajoa
Varmista, ettei KickScooterissa ole irtonaisia kiinnikkeitä tai rikkoontuneita osia. Tarkista kaikki osat, kuten runko, ohjaustanko ja
pyörät, ja varmista, että ohjaussysteemi on säädetty oikein. Huolehdi, että kaikki lukitusmekanismit ovat kunnossa.
Tarkista jarrut. Käsijarrun puristamisen tai jalkajarrulle astumisen pitäisi johtaa tehokkaaseen jarrutukseen.
Akku: Jos akun lataus on matala (indikattori näyttää punaista), tulee akku ladata täyteen ennen ajoa. Käytä aina kypärää ja
muita suojavarusteita, kuten polvi- ja kyynärpääsuojuksia. Käytä aina kenkiä ja sopivia vaatteita (urheilukengät ja -vaatteet ovat
suositeltuja). Älä koskaan aja paljain jaloin äläkä käytä sandaaleja. Jos sinulla on pitkät hiukset, tulee sinun laittaa ne kiinni,
jottei näkökenttäsi häiriintyisi ajon aikana.
Älä aja ensimmäistä kertaa alueella, jossa saatat kohdata lapsia, jalankulkijoita, lemmikkejä, ajoneuvoja, polkupyöriä tai muita
esteitä ja mahdollisia vaaroja.
Noudata liikennesääntöjä ja sääntöjä ja lakeja, jotka koskevet KickScootereita.

VAROITUS
Jos olet huolissasi turvallisuudesta, tai jos KickScooter pitää epätavallista ääntä tai osoittaa
merkkejä toimintahäiriöstä, tulee sinun lopettaa tuotteen käyttö heti, ja ottaa yhtetyttä huoltoon.

5.Ajo-ohjeet
VAROITUS

Käytä aina kypärää ja muita suojavarusteita, jotta
minimoisit loukkaantumisen ja onnettomuuksien
riskin opettellessasi KickScooterin käyttöä. Aikuisen
valvontaa vaaditaan loukkaantumisen riskin minimoimiseksi.

1

Käynnistä KickScooter. Lataa KickScooter heti, jos
akun indikaattori näyttää punaista.

VAROITUS
Käyttäjän turvallisuuden vuoksi, käytä tuotetta
turvatilassa siihen asti, että käyttäjä tuntee
olonsa ajaessaan tarpeeksi varmaksi käyttääkseen turbotilaa.

Nopea vilkunta
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2 Ota kiinni ohjaustangosta molemmilla käsilläsi. Aseta
jalkasi lautaosan päälle, ja ala potkimaan toisella
jalallasi.

3

Sijoita molemmat jalkasi lautaosan päälle,
kun KickScooter lähtee liikkeelle, ja pidä
tasapainosi.

Kiihdytä ja hidasta

Kuinka kiihdytän
Kuinka hidastan
vauhtia

Cruise-tila
Potki jalallasi vauhtia
Paina käsijarrua tai astu
jalkajarrulle

Turbo-tila
Turvatila
Paina kaasupainiketta varovasti alas
Päästä irti kaasupainikkeesta, paina käsijarrua ja / tai astu
jalkajarrulle

Kiihdytä

HUOMAA
Maksiminopeus on 10
km/h

Cruise-tila

HUOMAA:
Moottori ei
käynnisty, ennen
kuin KickScooterin
nopeus saavuttaa
3 km/h.

Turbotila / Turvatila

9

Hidasta

Cruise-tila

Turbotila / Turvatila

VAROITUS: Pysy valppaana ja vältä äkkinäistä kiihdytystä ja hidastamista. Se voi johtaa vakavaan
loukkaantumiseen tasapainon menettämisen, liukastumisen tai kaatumisen seurauksena. ÄLÄ tee
minkäänlaisia temppuja. Molempien pyörien on oltava kosketuksissa maahan ajon aikana.
5

Kääntyäksesi, muuta painopistettä kääntämällä
kehoasi, ja käännä ohjaustankoa hieman.

6 Kun KickScooter on pysähdyksissä, astu alas jalansijalta yksi jalka kerrallaan. Ole erityisen varovainen,
kun teet näin ensimmäistä kertaa.

VAROITUS:
Pysy rauhallisena,
äläkä hyppää alas
KickScooterilta.
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6. Varoitukset
VAROITUS:

Seuraavien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa vakaviin loukkaantumisiin. Vanhemman
tai muun aikuisen tulee valvoa käyttäjää koko ajon ajan. Huolehdi, että lapsesi ymmärtää kaikki varoitukset ja turvaohjeet.

ÄLÄ aja ajoradoilla, moottoriteillä tai valtateillä. Tämä
saattaa johtaa vakavaan onnettomuuteen tai jopa kuolemaan.

ÄLÄ aja epätasaisella alustalla tai hidastetöyssyjen ylitse.
Nouse pois KickScooterilta
ja taluta.

ÄLÄ käännä kaasupainiketta,
kun talutat KickScooteria.

Älä aja KickScooteria yhdellä
jalalla.

ÄLÄ irrota käsiäsi ohjaustangolta ajaessasi.

ÄLÄ käännä ohjaustankoa äkillisesti ajon aikana.
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ÄLÄ aja KickScooterilla
sateessa. Älä aja vesilätäköiden lävitse, vaan aja matalalla
nopeudella niiden ympäri.

Pysy valppaana, äläkä suorita
muita toimintoja ajaessasi.

Välttääksesi sormiesi joutumisen puristuksiin, älä koske
KickScooterin osiin, joissa on
aukkoja.

7. Kokoon taittaminen ja avaaminen

Kokoon taittaminen:
1. S
 ammuta KickScooter ja
aseta tukijalka maahan.
2. P
 idä kiinni ohjaustangosta
molemmilla käsillä ja astu
taittopolkimelle.
VAROITUS

3. Taita runko alas, kunnes
taittokoukku lukkiutuu jalkajarruun.
* nosta runkoa varmistaaksesi,
että KickScooter on taitettu
kokoon oikein.

12 Älä seiso lautaosan päällä astuessasi taittopolkimen päälle.

Avaaminen:
1. P
 aina jalkajarrua irrottaaksesi koukun.
2. T
 yönnä runkoa ylöspäin,
kunnes kuulet “klik”-äänen.
Varmista, että lukkomekanismi on kiinnitetty.
3. Työnnä tukijalka ylös.
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8. Lataus
VAROITUS
Laturi ei ole lelu. Lasten ei tule koskea latausvälineisiin. Varmista, että KickScooter on sammutettu ennen
latausta ja latauksen aikana.

1 Avaa
latausportin
kansi.

2

3 Sulje latausportin kansi
latauksen ollessa valmis.

Latausindikaattori:

Aseta laturi latausporttiin
ja laita laturin pistoke
pistorasiaan.

Punainen: lataus käynnissä
Vihreä: lataus valmis

VAROITUS

• Käytä vain laitteeseen kuuluvaa laturia valmistajalta. Muut laturit saattavat hajota ja syttyä tuleen.
• Älä lataa KickScooteria, jos KickScooter, sen laturi tai pistoke ovat märkiä.
• Epätavallisen hajun tai valon esiintyessä, lopeta lataus heti, ja ota yhteys huoltoon.
• Älä sijoita KickScooteria tulenarkojen ja räjähtävien materiaalien lähistölle latauksen aikana. Sijoita
KickScooter pois lasten ulottuvilta.
• Poista pistoke pistorasiasta, kun KickScooter ei ole latauksessa.
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9. Tekniset tiedot
E8

8,5 kg
915 x 400 x 950 mm

Kokoontaitettu (pituus x 875 x 335 x 320 mm
leveys x korkeus)
Paino
20-50 kg
Vaatimukset Suositeltu ikä
6-12 år

980 x 400 x 320 mm

Paino ja
koko

käyttäjälle

Suositeltu pituus
Ajotila

Maksiminopeus
Tyypillinen kantama1
Max. Kaltevuus
Parametrit Suositeltu maasto
Käyttölämpötila
Säilytyslämpötila
IP-luokitus
Latausaika
Akun tyyppi
Nimellisjännite
Laturi

Laturi

Max. Latausjännite

8-14 år

115-145 cm
Turbo-, Cruise- ja turvatila

130-160 cm

14 km/t
Ca. 10 km: 40 min.
Ca. 7 %

16 km/t

Asfaltti/ kävelytie; esteet < 1 cm; kuopat < 3 cm
-10 - 40 °C
5-30 °C
IPX4
Ca. 4 t
Litiumioniakku
21.6V
25.2 V

Latauslämpötila
10-35 °C
Nimellinen kapasiteetti 55.08 Wh
Akun ohjausjärjestelmä Ylikuumentuminen; oikosulku; suojaus ylivirtaa ja ylikuormittumista vastaan
EU: NB-25D2-00D8-EU, UK: NB-25D2-00D8-UK
Malli
Nimellisjännite tulo
Nimellisjännitelähtö

Nimellisvirta
Nimellisteho
Max. Jännite
Moottori
Nimellinen jännite
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E10

Netto
8,0 kg
Pituus x leveys x korkeus 830 x 335 x 850 mm

100-240 V
25.2 V
0.8 A
20.16 W (0.02 kW)
20.16 W (0.02 kW)
130 W (0.13 kW)

150 W (0.15 kW)

FI

E8

Muuta

E10

Jarrutusmetodi

Hyötyjarrutus + käsijarru + jalkajarru

Renkaat
Akun indikaattori
Tila-indikaattori

Sisäkumittomat renkaat, materiaali: synteettinen kumi
RG LED-valo

Rungon materiaali
Iskunvaimennin

Valkoinen LED-valo
Aluumiini-metalliseos
Jousivaimennin

(1) Tyypillinen kantama: testattu täyteen ladatulla akulla, 50 kg, 25°C, 60% maksimaalisesta nopeudesta kävelytiellä.
* Tekijöitä, jotka vaikuttavat ajokantamaan: ajajan paino, käynnistysten ja pysähtymisien lukumäärä, ympäröivä lämpötila.

10. Ylläpito
Puhdistus ja ylläpito tulee suorittaa aikuisen toimesta säännöllisin väliajoin.

VAROITUS

Älä vie tätä tuotetta kaatopaikalle, äläkä hävitä sitä energiajätteenä tai sekajätteenä. Se voi aiheuttaa vaaran ja aiheuttaa
vakavia vahinkoja elektronisten osien takia.

Puhdistus

Käytä pehmeää, märkää rättiä pyyhkiäksesi rungon. Kuivuneeseen likaan voit käyttää kosteaa, pehmeää harjaa ja tämän
jälkeen puhdistaa loput pehmeällä, märällä rätilllä. Naarmuja muoviosissa voi poisttaa hienolla hiomapaperilla. Aloita varovasti
märkähiomapaperilla raekoko 400 ja lopeta raekokoon 800-1200, riiippuen toivotusta lopputuloksesta.

HUOMAA

Älä pese KickScooteria alkoholilla, bensiinillä, asetonilla, tai muilla syövyttävillä aineilla, sillä nämä ainet saattavat vahingoittaa sekä
KickScooterin ulkonäköä että sisäisiä rakenteita. Älä pese KickScooteria painepesurilla tai vesiletkulla.

VAROITUS
Huolehdi, että KickScooter on sujettu, laturin johto on irroitetty ja että kumisuojus laturinportin päällä on paikoillaan ennen
puhdistusta; muuten saatat vahingoittaa elektronisia komponentteja.

Säilytys

• Varmista että KickScooter on sammutettu ja täyteen ladattu ennen säilytystä, jotta vältyt akun purkautumiselta, joka
saattaa aiheuttaa pysyviä vaurioita. Lataa KickScooter joka 30-60 päivä pitkäaikaissäilytyksen aikana.

• S äilytä KickScooter viileässä, kuivassa paikassa. Jos KickScooter altistuu auringon valolle ja äärimmäisille lämpötiloille

(sekä kylmille että kuumille), se vauhdittaa tuotteen vanhentumisprosessia ja saattaa huonontaa akun elinikää. Jos
säilytyslämpötila on alle 0°C, ei akkua tule ladata, ennen kuin KickScooter on siirretty lämpimämpään paikkaan, mieluiten yli
10°C lämpötilaan.
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• Älä säilytä KickScooteria pölyisessä ympäristössä, sillä se saattaa vahingoittaa elektronisia komponentteja.
Älä säilytä kemikaalien lähistöllä.

VAROITUS
• Pitkäaikainen altistus UV-säteille ja sateelle saattaa aiheuttaa vahinkoja sisäisille komponenteille.
• Säilytä sisätiloissa, kun KickScooter ei ole käytössä
• Älä vie tulen läheisyyteen!

Akun ylläpito

Hyvin ylläpidetty akku säilyttää kapasiteettinsa jopa monien kilometrien ajon jälkeen. TÄRKEÄÄ: Lataa akku
jokaisen käyttökerran jälkeen, ja vältä akun tyhjentymistä täysin. Akun kapasiteetti ja kantama on paras
huoneenlämmössä (22°C). Elektroniikka akun sisällä rekisteröi lataukset ja latauksen purkautumisen; vahingot,
jotka johtuvat ylikuumentumisesta / ylikuormituksesta tai akun käytöstä alhaisissa lämpötiloissa eivät ole
takuun piirissä.

VAROITUS

• Noudata paikallisia lakeja ja säännöksiä akkujen kierrätystä koskien. Ota yhteyttä paikalliseen
kierrätyskeskukseesi saadaksesi lisätietoja.
• Älä lävistä akkua. Älä pura tai vaihda akkua. Pidä akku poissa metalleiden läheisyydestä välttääksesi
oikosulkua.
• Tulipalon ja sähköiskun riski. Ei osia, joita käyttäjä voi huoltaa itse.
• Älä säilytä tai lataa akkua lämpötiloissa, jotka ovat rajojen ulkopuolella (katso tekniset tiedot)
• Älä koskaan lataa paikoissa, joissa lataaminen ei ole laillista.

Akun laturi

• Tutki laturin johto, pistoke ja liitos säännöllisesti vahinkojen varalta. Jos tuotteessa on vauroita, lopeta käyttö
heti, kunnes tuote on korjattu tai vaihdettu.
•Laturin ulkoista johtoa ei voi vaihtaa; jos johto on vahingoittunut, täytyy se koko muuntaja vaihtaa uuteen.
Johdon säätäminen: Jos jarru on liian tiukka tai löysä, voit säätää sitä johdon avulla.

Tiukenna jarrua
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Muuta

- Ennen kun nostat, siirrät tai muilla tavoilla kuljetat KickScooteria, sammuta se ja taita se kokoon. Käsittele sitä
varovasti. Älä heitä sitä tai altista sitä paineelle. Pidä KickScooter poissa tulen ja veden läheisyydestä.
- KickScooteriin kuuluvat pyörät tulee asentaa ammattilaisen toimesta. KickScooterin pyörien irroittaminen on
monimutkaista, ja väärin tehty asennus saattaa johtaa epävakaaseen ajoon ja toimintahäiriöön.

11. Luvat
Tämä tuote on testattu, ja se on läpäissyt ANS/CAN/UL-2272
Akku noudattaa UN/DOT 38.3 vaatimuksia
EU vaatimustenmukaisuusvakuutus

EU-Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Tietoa akkujen kierrätyksestä EU:ssa.
Koskien paristoja ja akkuja, sekä käytettyjä paristoja ja akkuja. Direktiivi määrittää säännöt käytettyjen akkujen
hävittämiselle ja kierrättämiselle koko EU:ssa. Tämä monissa akuissa näkyvä merkintä tarkoittaa, ettei akkua
saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen seassa, vaan se täytyy palauttaa takaisin noudattaen tämänhetkistä
direktiiviä.
Eurooppalaista direktiiviä 2006/66/EC noudattaen, merkintä tulee laittaa kaikkiin paristoihin ja akkuihin
merkitsemään, että ne tulee kerätä muusta jätteestä erikseen, ja kierrättää. Akun etiketti saattaa sisältää
kemiallisen symbolin, joka kertoo akun metallin tyypistä (Pb= lyijy, Hg= elohopea, Cd= kadmium). Akun ja
paristojen käyttäjät eivät saa hävittää näitä lajittelemattomana jätteenä. Kierrättääksesi akun oikein, tulee
sinun palauttaa akku toimittajalle tai käyttää merkittyä keräyspaikkaa. Tuotevastuullisuus on tärkeää, jotta
akun mahdolliset vahingolliset vaikutukset ympäristölle ja ihmisten terveydelle vaarallisten myrkkyjen vuoksi
minomoidaan.
Vaarallisten aineiden rajoittaminen (ROHS) direktiivi
Tämä tuote Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd:ltä sekä tuotteeseen kuuluvat osat (johdot, kaapelit jne.) täyttävät
direktiivi 2011/65/EU:n vaatimukset vaarallisten aineiden käytöstä elektroniikassa (”RoHS recast” tai RoHS 2”).

Elektronmagneettisesti yhteensopiva
Elektronmagneettisesti yhteensopiva
Täten Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, vakuuttaa, että tässä osiossa luetellut varusteet noudattavat
välttämättömät vaatimukset ja muut olennaiset velvoitteet
2014/30/EU, Konedirektiivistä 2006/42/EC ja RoHS-direktiivistä 2011/65/EU.
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Segway Europa B.V.
Yhteydenotot EU:n sisällä, vain säännellyt aiheet: Hogehilweg 8, 1101CC Amsterdam, Holland
Täten Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd vakuuttaa, että tässä osiossa luetellut tuotteet noudattavat
välttämättömiä vaatimuksia ja muita olennaisia velvoitteita direktiivi 2014/30/EU:n mukaan.

Tärkeää tietoa sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (WEEE)

Tärkeää tietoa koskien sähkö- ja elektroniikkalaiteromua
Tietoa sähkö- ja elektroniikkalaiteromun
hävittämisestä ja kierrättämisestä / tämän tuotteen oikeaoppisesta hävittämisestä. Yliruksittu jäteastia kertoo,
että tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa, vaan se tulee kerätä erikseen.

Tämä koskee koko EU:ta.
Sähköiset ja elektroniset laiteet (EEE) sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka saattavat olla
vaarallisia ja haitallisia ihmisen terveydelle tai ympäristölle, jos sähköisiä ja elektronisia laitteita ei hävitetä
oikein. Käyttäjän tulee hyödyntää kunnallista keräysjärjestelmää vähentääkseen ympäristön kuormittumista ja
lisätäkseen jätteen kierrättämisen ja uudelleen käytön mahdollisuutta.
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14 Trademark
and Legal
Statement lausunnot
12.
Tavaramerkki
ja oikeudelliset
Ninebot and the shape icon are trademarks of Ninebot (Tianjin) Tech. Co., Ltd; Segway is the registered trademark of Segway Inc.; Ninebot

Ninebot™ sekä kuvake ovat rekistreröityjä tavaramerkkejä, Ninebot (Tianjin) Tech Co.,Ltd; Segway on Segway
by Segway is a trademark of Segway Inc.; Android, Google Play are trademarks of Google Inc. App Store is a service mark of Apple Inc. The
Inc:in rekisteröity tavaramerkki; Kumpikin omistaja pidättää oikeuden tuotemerkkeihinsä, joihin tässä
respective owners
reserve the rights of their trademarks referred to in this manual.
oppaassa
viitataan.
The KickScooter is covered by relevant patents. For patent information go to http://www.segway.com.
We have attempted
to include
descriptions
and instructions
all thekaikkia
functions
of the KickScooter
at theZING:in
time of printing.
However, your
Olemme
pyrkineet
sisältämään
kuvauksen
sekä for
ohjeet
Ninebot
KickScooter
toimintoja
koskien.
Jatkuvan
designin
muutosten
KickScooterisi
saattaa
kuitenkin
olla
KickScooter
may differ tuotekehityksen
slightly from the oneja
shown
in this document.
Visitvuoksi,
the Apple
App Store (iOS) or
the Google
Play Store
(Android) to
hieman
kuin
tässä dokumentissa esitelty KickScooter.
download erilainen,
and install the
App.

Huomaa,
että Segway ja Ninebot malleja on saatavilla eri toiminnoilla, joten jotkin tässä oppaassa mainitut
Please note that there are multiple Segway and Ninebot by Segway models with different functions, and some of the functions mentioned
toiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä sinun laitteessasi. Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa
herein may not be applicable to your unit. The manufacturer reserves the right to change the design and functionality of the KickScooter
KickScooterin designia ja toimintoja sekä dokumentaatiota siitä ilmoittamatta.
product and documentation without prior notice.

© 2020 Ninebot (Beijing) Tech Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.
© 2017 Ninebot (Beijing) Tech Co. Ltd. All rights reserved.
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13. Yhteystiedot
Ota meihin yhteyttä, jos sinulla on kysymyksiä ajoa, ylläpitoa tai turvallisuutta koskien, tai jos
KickScooterissasi on virheitä tai puutteita.

Skandinavia:
Witt A/S, Gødstrup Søvej 9, 7400 Herning, Tanska

Muut kysymykset: service@witt.dk
Varaosat: spareparts@witt.dk
Kotisivut: www.witt.fi

Eurooppa, Lähi-Itä ja Afrikka:
Segway Europe B.V., Hogehilweg 8, 1101CC Amsterdam, The Netherlands

Email: service@segway.eu.com
Kotisivut: www.segway.com

Ota KickScooterisi sarjanumero valmiiksi esille ottaessasi yhteyttä Segwayhin.
Sarjanumeron löydät KickScooterin alapuolelta tai sovelluksesta, kun klikkaat “More Settings” - Basic
Information.
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14. Reklamaatio-oikeus ja huolto
Tuoteelle pätee 2 vuoden reklamaatio-oikeus koskien valmistus- ja materiaalivirheitä, joka on voimassa
dokumentoidusta ostopäivästä lähtien. Reklamaatio-oikeus koskee materiaaleja sekä työstä maksettavaa
palkkaa. Ottaessasi yhteyttä huoltoon, tulee sinun kertoa tuotteen nimi ja sarjanumero. Nämä tiedot löytyvät
tyyppikilvestä. Kirjoita halutessasi nämä tiedot käyttöohjeeseen, jolloin ne ovat käsilläsi. Tämä auttaa
huoltoasentajaa löytämään oikeat varaosat.
Reklamaatio-oikeus ei koske:
- Virheitä ja vaurioita, jotka eivät johdu valmistus- tai materiaalivirheistä
- Laitetta, jossa on käytetty ei-alkuperäisiä varaosia
- Jos käyttöoppaan ohjeita ei ole seurattu
- Jos asennus ei ole tapahtunut ohjeiden mukaan
- Jos ei-ammattilainen on asentanut tai korjannut tuotteen.
- Naarmuja ja kulumia
- Lautaosan tai jalkatyynyjen vaurioitumista
- Renkaiden vaurioitumista tai puhkeamista
- Kuluneita osia
Akku
Tuotteen tulee olla kytkettynä virtalähteeseen jatkuvasti silloin, kun se ei ole käytössä. Tämä pidentää akun
elinikää.
• L ataa laite tavallisen pistorasian kautta. Tuotetta ei saa kytkeä muuntajaan. Muuntajan käyttö mitätöi
takuun välittömästi.
• Käytä tuotteen lataamiseen vain valmistajan virtalähdettä, joka seuraa tuotteen mukana.
• Älä käytä virtalähteitä, joiden johto tai pistoke ovat vahingoittuneita.
* Akulla on 1 vuoden takuu.
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Kuljetusvauriot
Kuljetusvaurio, joka todetaan kuljetuksessa jälleenmyyjältä asiakkaalle, on asiakkaan ja jälleenmyyjän
välinen asia. Siinä tapauksessa, että asiakas vastaa itse tuotteen kuljetuksesta, ei toimittaja ota vastuuta
mahdollisista kuljetusvaurioista. Mahdolliset kuljetusvauriot tulee ilmoittaa välittömästi, viimeistään 24 tuntia
tuotteen toimituksen jälkeen. Muussa tapauksessa asiakkaan vaatimus hylätään.

Perusteeton huoltokäynti
Jos tuote lähetetään huoltoon, mutta vika osoittautuu sellaiseksi, jonka asiakas olisi voinut korjata itse esim.
seuraamalla käyttöohjetta, on maksu asiakkaan vastuulla.

Yritysostot
Yritysostolla tarkoitetaan jokaista laitteen ostoa, joka ei ole yksityiseen käyttöön, vaan jota käytetään
kaupallisesti, tai kaupallisen omaisesti, tai käytetään vuokraukseen tai muuhun toimintaan, jossa laitteella on
useita käyttäjiä.

Yritysoston yhteydessä ei tarjota takuuta, sillä tämä laite on tarkoitettu tavalliseen vapaa-ajan käyttöön.

Huolto
Vaatimukset huollosta ja varaosista osoitetaan Suomessa sille yritykselle, josta tuote on ostettu.
Reklamaation voit lähettää myös sivulla www.witt.fi klikkaamalla “Huolto” ja “Muut tuotteet”.

Emme vastaa mahdollisista painovirheistä.

Valmistajaa / jakelijaa ei voida pitää vastuussa tuote- ja/ tai henkilövahingoista, jos turvaohjeita ei noudateta.
Takuu mitätöityy, 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
The ennakkoilmoitusta.
manufacturer reserves
the right towww.segway.com
make changes totai
the
product,
release ladataksesi
firmware updates,
andpäivitykset/muutokset.
update this
ilman
Käy osoitteessa
mene
sovellukseen
uusimmat

manual at any time. Visit www.segway.com or check the App to download the latest user materials. You must install the
Asenna sovellus, aktivoi KickScooterisi ja nouda uusimmat päivitykset ja turvaohjeet.
App, activate your KickScooter, and obtain the latest updates and safety instructions.
www.segway.com

www.segway.com

V 1.0
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