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Takk for at du valgte Ninebot KickScooter (heretter er referansen KickScooter)!
Din KickScooter er et moteriktig transportmiddel med mobilapp, som gjør det mulig å opprette forbindelse med andre
førere.  Nyt turen og opprett forbindelse med førere over hele verden!

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

Innhold  Takk for at du valgte the Ninebot KickScooter!

4 Montere din KickScooter

5 Installere ekstra batteripakke (valgfri)

1 Kjøresikkerhet

2 Emballasje

3 Oversikt

6 Første kjøretur

7 Lading

8 Kjøreveiledning

9 Advarsler

11 Vedlikehold

13 Autorisasjoner 

12 Spesifikasjoner

10 Fold sammen og transporter

14 Varemerke og lovmessig erklæring

15 Kontakt
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ADVARSEL!
Bruk alltid både elektronisk brems og fotbrems til nødstopp.

Ellers risikerer du velt og / eller kollisjoner ved ikke å nå den maksimale bremseevnen.
* Bildet er kun til referanse. Se det faktiske produktet for flere detaljer.
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1 Kjøresikkerhet 

1. KickScooteren er et fritidskjøretøy. Du må øve deg for å oppnå kjøreferdigheter. Hverken Ninebot Inc. (Beijing) Tech Co., Ltd. og dets 

datterselskap og tilknyttede selskap) eller Segway Inc. er ansvarlige for personskade eller skader forårsaket ved å unnlate å 

følge instruksjonene i denne bruksanvisningen eller ved førerens manglende erfaring. 

2. Du kan redusere risikoen ved å følge alle instruksjonene og advarslene i denne bruksanvisningen, men du kan ikke eliminere alle farer. Husk på at 

hver gang du kjører på KickScooteren, risikerer du skade forårsaket av mistet kontroll, kollisjoner og feil. Overhold alltid regler og 

reglementer, når du befinner deg i det offentlige rom. Som med alle andre kjøretøy, krever høyere fart økt bremselengde. Plutselig 

oppbremsing på overflater med dårlig veigrep, kan føre til skrens eller fall. Vær forsiktig og hold alltid sikker avstand mellom deg og 

andre mennesker eller kjøretøy når du kjører. Vær oppmerksom og senk farten når du befinner deg på ukjente områder.  

3. Bruk alltid hjelm når du kjører. Bruk en godkjent sykkel- eller skateboardhjelm som sitter godt, med hakerem, og som gir 

beskyttelse til bakhodet ditt.

4. Kjør ikke din første tur i et område hvor du sannsynligvis møter barn, fotgjengere, kjæledyr, sykler eller andre hindringer 

og potensielle fare. 

5. Respekter fotgjengere ved alltid tydelig å signalisere din retning. Kjør forbi på venstre side, når det er mulig. Hold til høyre og senk 

farten, når du nærmer deg en fotgjenger forfra. Gjør oppmerksom på deg selv og senk farten til gå-hastighet når du passerer 

fotgjengere bakfra. Overhold lokal trafiklovgivning og regler. 

6. På steder hvor det ikke gjelder særlige regler, overhold da denne bruksanvisningens gjeldende retningslinjer for sikkerhet. Hverken Ninebot 

Inc. eller Segway Inc. er ansvarlige for skade på eiendom, personskade/død, ulykker eller juridiske stridigheter forårsaket pga. manglende 

overholdelse av sikkerhetsinstruksjonene. 

7. Tillat ingen å kjøre på din KickScooter på egen hånd, med mindre de omhyggelig har lest denne bruksanvisningen og fulgt Ny Fører Tutorial i 

appen. Sikkerheten for nye førere er ditt ansvar. Hjelp nye førere, til de føler seg komfortable med basisbetjening av 

KickScooteren. Sørg for at alle nye førere bruker hjelm og annet beskyttelsesutstyr. 

8. Før du kører, kontroller for løse beslag og ødelagte deler. Hvis KickScooteren lager en unormal lyd eller signaliserer med en alarm, stopp 

øyeblikkelig kjøreturen. Diagnostiser din KickScooter via Ninebot by Segway appen og ring til din distributør for service. 

9. Vær oppmerksom! Vær oppmerksom både langt foran og rett foran din KickScooter – dine øyne er ditt beste redskap til sikkert å unngå 

hindringer og overflater med dårlig veigrep (inklusive, men ikke begrenset til, våt jord/asfalt, løs sann eller grus og is). 

10. Les og følg alle sikkerhets- og advarselavsnitt i denne bruksanvisningen, for å redusere risiko for skader. Kjør ikke for raskt. Du bør under 

ingen omstendigheter kjøre på veier med motorkjøretøy. Produsenten anbefaler at førere er mellom 14-60 år gamle. Følg alltid 

disse sikkerhetsinstruksene: 

A. Mennesker som ikke bør kjøre på KickScooteren, inkluderer:

i. Enhver som er under innflytelse av alkohol eller andre rusmidler.

ii. Enhver som lider av en sykdom som trigges ved anstrengende fysisk aktivitet.

iii. Enhver som har balanseproblemer eller motoriske utfordringer i en grad hvor det påvirker evnen til å opprettholde balansen.

iv. Enhver som veier mere enn de angitte grensene (Se spesifikasjoner).

v.     Gravide.

B. Førere under 18 år bør være under oppsyn av en voksen.

C. Overhold lokal lovgivning og reglement, når du benytter dette produktet. Kjør ikke steder der det er forbudt.

D. Sikker kjøring forutsetter at du har klart utsyn foran deg, og at du selv er synlig for andre.

E. Kjør ikke i snø, regn eller på våte veier, mudrede, isglatte eller glatte av den ene eller anre årsaken. Kjør ikke over 

hindringer (sand, løs grus eller grener). Dette kan resultere i tap av balanse eller trekkraft og kan forårsake velt.

11. Lad ikke din KickScooter hvis den, laderen eller stikkontakten er våt.

12. Som med annet elektrisk utstyr, bruk spenningsvern når du lader, for å beskytte din KickScooter fra skader forårsaket av 

spennings- og strømnivå. Bruk kun Segway-laderen; ikke ladere fra andre produkter.

13. Bruk kun Ninebot eller Segway godkjente deler og tilbehør. Foreta ikke endringer på din KickScooter. Endringer på din 

KickScooter kan forstyrre driften, resultere i alvorlig skade og/eller ødeleggelse og vil gjøre garantien ugyldig.

14. Barn bør ikke leke med KickScooteren eller deler av den, og rengjøring / vedlikehold bør ikke utføres av barn. Bruk av maskinen 

resulterer i overføring av vibrasjoner gjennom førerkroppen.

15.  Plasser alltid KickScooteren på støtten på en plan og stabil overflate. KickScooteren skal plasseres med stammen mot 

skråningen for å hindre at den velter. Plasser aldri KickScooter med fronten vendt ned en skråning, da stammen kan lukkes 

og velte KickScooteren. Når KickScooteren står med støtten, skal du kontrollere dens stabilitet for å unngå enhver risiko for 

velt (ved å gli, vind eller lett støt). Parker ikke KickScooter i et travlt område, men heller langs en mur. Hvis det er mulig, skal du 

alltid velge å parkere din KickScooter på flatt underlag.

16.  For en bedre kjøreopplevelse anbefales det å utføre regelmessig vedlikehold av produktet.

17.  Les bruksanvisningen før du lader batteriet.

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

19.  Det A-merkede lydnivået er mindre enn 70 dB (A). De mekaniske vibrasjonene som avgis fra KickScooter er mindre enn  

2,5 m/s2.
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3 Oversikt

Bakskjerm / Fotbrems

Nummerskilt *
* E22D, E25D og E45D.

Magnetisk brems *
* E25 og E45 series.

Foldepedal

Instrumentbrett og På/Av-kontakt

Elektronisk gasshåndtak

Støtte

Stammen (batteri)

Motor

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

Forlykt

Instrumentbrett og På/Av-kontakt

Speedometer: Viser nåværende fart. Viser også feilkoder, når feil observeres.
Batterinivå: Viser batterinivået med 5 striper. Hver stripe svarer til cirka 20 % strømnivå.
Innstilling:
-Rød «S» ikon: Sport (maks. styrke/fart).
-Hvid «S» ikon: Standard (moderat styrke/fart).
-No «S» ikon: Fartsbegrensning (minimum styrke/fart).
Bluetooth: Et blinkende Bluetooth-ikon indikerer at kjøretøyet er parat til å koble til. Et konstant Bluetooth-ikon indikerer at kjøretøyet er
koblet til en mobilenhet.
På/Av knapp: Hurtig/lett trykk for å slå på. Langt trykk for å slukke. Når den er på: trykk en enkelt gang for å slå på eller slukke
forlykten. Dobbeltklikk for å endre innstilling.
Overoppheting: Hvis termometerikonet lyser konstant, indikerer det at batteritemperaturen har nådd 50° C. Kjøretøyet ikke akselererer
normalt og lades kanskje ikke. Bruk den ikke, før temperaturen er tilbake på normal nivå.
Feilvising: Et lysende  skiftenøkkel-ikon angir feil.

Elektronisk brems

Foldekrok

Ekstra batteripakke*
* Til E45 series.

Ladeport

Refleks*
* E22D, E22E,

E25 og E45 series.

Batteriport nr. 2

2 Oversikt

Styre Ramme

Kontroller at komponenter over er inkludert, når du pakker opp din KickScooter. Kontakt din nærmeste forhandler, hvis det 

mangler noe (se kontakter i bruksanvisningen). Når du har bekreftet at alle komponentene er inkludert og i god stand, kan du montere din 

nye KickScooter.

Sørg for å oppbevare esker og emballasje, dersom det blir nødvendig å frakte din KickScooter på et senere tidspunkt. Husk å slå av din 

KickScooter og trekk ut støpselet før montering, installering av tilbehør samt rengjøring av basen.

Tilbehør

M5 skrue med flatt hode  x 7
(En ekstra)

3mm Unbrakonøkkel Batterilader

Bruksanvisning

Ekstra batteripakke

QUICK STARTBRUKSANVISNING GARANTI

E22 series E25 series E45 series

InkludertSolgt separat

04 05

Ringeklokke

På/Av-kontakt
(multi-funksjonell)

Bluetooth

Speedometer

Innstilling
Overoppheting

Power level

Feilvisning
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4 Montere din KickScooter

3. Installer seks skruer (tre på hver side) med 
unbrakonøkkelen, som fulgte med.

4. Kontroller om din KickScooter slår seg på og 
av som den skal. 

2. Koble til ledningene inne i styret og basen grundig. 
Plasser styret på basen. Vær oppmerksom på å 
vende styret riktig vei.

1. Fold ut basen, og dytt den inntil du hører et klikk. 
Slå så støtten ut for å støtte scooteren. 
Merk: Bekreft at låseaksen på foldemekanismen 
er festet korrekt.

3.  Installer det eksterne batteriet på skinnen, og fest det med
M4 (20 mm) skruene (2 stk) og M3 skruen (1 stk), som følger 
med dette produktet. Når de er installert korrekt, skal du 
lukke skruehullene med gummiproppene.

2. Monter på skinnen med M4 (10 mm) skruene 
(3 stk), som følger med dette produktet. Sørg for at 
det er korrekt monteret.

4. Etterprøv om din KickScooter slår seg på og av, 
som den skal. 

1. Fjern de tre skruene på stammen, som vist på tegningen. Fjern 
deretter beskyttelsesdekslet tett ved ladestasjonen og 

5 Installering av ekstra batterisett

06 07

Advarsel: Bruk kun skruene som følger med 
dette produktet.

Forlykten skal vende 
bort fra føreren. 

Låseaksen 
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5 Installering av ekstra batterisett
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Advarsel: Bruk kun skruene som følger med 
dette produktet.

Forlykten skal vende
bort fra føreren.

Låseaksen



7 Lading

8 Kjøreveiledning

Bruk en godkjent hjelm og annet beskyttelses-
utstyr for å minimere risiko for skader. 

1. Slå  på KickScooteren og kontroller lyset 
på strømindikatoren. Lad KickScooteren, 
dersom batteriet mangler strøm.

6 Første kjøretur       Det er sikkerhettsfare forbundet med å lære å kjøre på KickScooter. Du må lese 
sikkerhetsinstruksjonene via appen, før din første kjøretur. 

Av hensyn til din sikkerhet, er din nye KickScooter ikke aktivert og vil tidvis pipe, 
etter at den er slått på. 

Inntil den er aktivert, vil KickScooteren holde meget lav fart og er ikke enda helt 
funksjonell. Installer appen på din mobilenhet (med Bluetooth 4.0 eller over), opprett
forbindelse til KickScooteren med Bluetooth og følg app-instruksene for å aktivere din 
KickScooter og få deretter glede av dens maksimale ytelse. 

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

Din KickScooter er fult ladet, når lysdioden på laderen skifter fra rød (lading) til grønn (full lading). 
Lukk dekslet til ladeporten, når du ikke lader.

21 Installer appen og registrer/login. 

3

4

Klikk på «Vehicle» / »Search Vehicle» for å opprette 
forbindelse til din KickScooter. KickScooter piper når 
den er tilkoblet. Bluetooth-ikonet stopper å blinke 
og forblir på.

Følg app-instruksene for å aktivere KickScooteren, og lær hvordan du kjører sikkert. Du kan nå begynne å bruke 
din KickScooter, kontroller status med appen og kommuniser med andre brukere. God fornøyelse!

     ADVARSEL
Koble ikke til laderen, hvis ladeporten eller laderstøpslet er vått. Ikke lad eller bruk batteriet, hvis det er 
skadet eller er blitt utsatt for vann/fukt. Lukk ladedekslet, når du ikke lader. 

Lukk ladedekslet,
når du er ferdig 

 med å lade. 

Åpne ladedekslet.
 

Sett inn 
ladestøpslet. 

Ladeport

Ladetrinn

08 09

Start KickScooteren. Et blinkende Bluetooth-ikon
indikerer at KickScooteren venter på å opprette 
forbindelse.

Ladeport
(Når der er tilkoblet 
ekstra batteri)

Vehicle Fans Moments MeDiscover

Segway-Ninebot App
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ADVARSEL
Ved hard oppbremsing risikerer du alvorlig skade på grunn av dårlig veigrep og velt. Hold moderat hastighet og 
ta høyde for potensiell fare. 

3. Plasser din andre fot på fotstøtten for å holde 
begge føtter stabile. Vri på det høyre gasshåndtaket
for å få fart, når du har balansen.
Merk: Av hensyn til din sikkerhet vil 
motoren ikke aktiveres, før KickScooteren 
når opp til 4 km/t .

4. Senk farten ved å slippe gasshåndtaket; beveg 
håndbremsens gearskifter raskt, og trå samtidig
fotbremsen ned for å utløse mekanisk bremsing 
for å gjøre en hard oppbremsing.

2. Still deg med én fot på fotstøtten og dytt i 
gang med den andre foten, så du begynner
å rulle.

5. Skift kroppsvekten, når du skal svinge, og vri
samtidig litt på håndtaket.

Pass på hodet ditt, når du kjører
gjennom døråpninger.

Pass på farten, når du kjører ned en bakke. Bruk begge
bremser samtidig, når du kjører ved høy hastighet.

Hold din hastighet mellom 5–10 km /t, når du kjører over fartsdumper,
dørterskler, ujevn veg eller andre ujevne overflater. Bøy knærne lett,
for bedre å justere til nevnte overflater.

9 Advarsler

KJØR IKKE KickScooteren i
regnvær.

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

10 11
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VRI IKKE styret voldsomt, mens du
kjører med høy hastighet.

KJØR IKKE på motorveg eller
landeveger.

KJØR IKKE gjennom vannpytter eller
andre oppsamlinger av vann. I slike
tilfeller skal du senke hastigheten
og unngå hindringen.

KickScooteren er kun for en enkelt
fører. Kjør ikke to på den og ta ikke
med passasjerer. Kjør ikke med et barn.
Kjør ikke, hvis du er gravid.

PRESS IKKE gasshåndtaket ned, når du 
trekker KickScooteren.

BÆR IKKE tunge ting på styret. KJØR IKKE på KickScooteren med 
kun én fot. 

Unngå å kjøre inn i hindringer 
med dekkene/hjulene. 

12 13
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11 Vedlikehold

Rengjøring og oppbevaring

Bruk en bløt, våt klut til å tørke av rammen. Tørket jord kan skrubbes av med en fuktig, bløt børste og deretter rengjøres med en bløt, 
våt klut.  

MERK 

Vask ikke din KickScooter med alkohol, bensin, aceton eller andre etsende løsemidler, da disse kan skade din KickScooters 
utseende og indre konstruksjon. Vask ikke din KickScooter med en høytrykksspyler eller vannslange. 

        ADVARSEL 

Sørg for at KickScooteren er SLÅTT AV, at ladestøpslet er trukket ut, og at gummidekslet på ladeporten er godt skrudd fast før
rengjøring; ellers risikerer du å skade elektriske komponenter. 

Oppbevar din KickScooter på et kjølig, tørt sted. La den ikke stå ute i lengere tid. Hvis KickScooteren utsettes for sollys og ekstreme 
temperaturer (både kalde og varme) vil det fremskynde aldringsprosessen på plastdelene samt muligens redusere batteriets levetid. 

10 Sammenfolding og transport

Sammenfolding

Tråkk på foldepedalen, mens du rolig 
dytter styret fremover. 

Fold styret ned, inntil det 
låser/klikker fast på fotbremsen. 

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

FJERN IKKE hendene fra styret, 
mens du kjører. Kjør ikke med kun én 
hånd på styret. 

KJØR IKKE opp og ned trapper og gjør 
ikke hopp over hindringer. 

RØR IKKE ved navmotoren etter kjøring, 
da den kan bli varm. 

RØR IKKE ved foldepedalen under kjøring.

     ADVARSEL
Hold alltid begge hender på styret, ellers risikerer du å forårsake alvorlig skade pga. balansetap og velt. 

14 15

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. 
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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

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.

[1] Normal rekkevidde: Testet ved full power, 75 kg belastning, 25°C, 60% av maksimal hastighet på jevnt underlag.

* Noen av faktorene som påvirker rekkevidden, inkluderer: hastighet, antall start og stopp, omgivelsestemperatur osv.

[2] Alle KickScooter-modeller kan installere det ekstra batteriet. Noen av parameterne vil endre seg i dette tilfelle.

12 Spesifikasjoner

16 17

Vedlikehold av batterier

Fjern ikke batteriet. Fjerning av batteriet er komplisert og kan endre maskinens betjening: Du kan kontakte en autorisert reparatør, 
hvis produktet fremdeles er under garanti. Hvis produktet ikke er under garanti, kan du kontakte enhver spesialisert reparatør etter eget valg. 
Du kan be om listen over autoriserte reparatører på www.segway.com. For ytterligere spørsmål, kan du kontakte  kundeservice, 
somr er tilgjengelig på www.segway.com.

Oppbevar eller lad ikke batteriene ved temperaturer utenfor de opplyste grensene (se spesifikasjoner). Punktér ikke batteriet. Overhold  
lokale lover og reguleringer vedr. gjenbruk av batterier og/eller bortskaffelse. 

Et velholdt batteri har høy kapasitet selv etter mange kilometers kjøring. VIKTIG: Lad batteriet etter hver kjøretur og unnlat at 
batteriet går helt tomt for strøm. Batteriets kapasitet og rekkevidde er best ved romtemperatur (22 °C), men bruk av batteriet ved 
temperaturer under 0 °C kan forminske rekkevidde og kapasitet. Normalt vil rekkevidden ved -20 °C halveres i forhold til ved 22°C ved 
bruk av samme batteri. Batteriets rekkevidde vil økes, når temperaturen stiger. Få mere informasjon i appen.  

Skift dekk

kan føre til ustabilitet og funksjonsfeil:
– Kontakt en autorisert reparatør, hvis produktet fremdeles er under produsentgaranti. Du kan be om listen over autoriserte reparatører 

til den kundeservicen, som er tilgjengelig på www.segway.com..
– Hvis produktet ikke lenger er under garanti, kan du kontakte enhver spesialisert reparatør etter eget valg.
– Hvis du har spørsmål, kan du kontakte kundeservice tilgjengelig på www.segway.com.

MERK 

Normalt vil et fullt ladet batteri kreve lading igjen etter 120-180 dagert i standby-mode. Husk å lade batteriet etter hver bruk. La 
ikke går gå helt tomt for strøm, da dette kan skade batteriet permanent. Elektronikken inne i batteriet registrerer opp- og avladigsforhold
for batteriet; ødeleggelser forårsaket av overoppheting/overopplading eller ved bruk av batteriet ved lave temperaturer blir ikke 
dekket av garantien.  

   ADVARSEL 

Lad eller bruk ikke batteriet, hvis det er skadet eller er blitt utsatt for vann/fukt. Forsøk ikke å demontere batteriet. Det gir risiko for 
brann. Ingen reservedeler.

   ADVARSEL 

Kjør ikke på KickScooteren når omgivelsenes temperatur avviker fra kjøretøyets driftstemperatur (se spesifikasjoner). Høye/lave 
temperaturer vil begrense kjøretøyets maksimumytelse. Det er fare for person- eller produktskade, hvis kjøretøyet velter.

Annet

Den eksterne, fleksible kabelen på denne transformatoren kan ikke skiftes; hvis ledningen er skadet, skal transformatoren kasseres og 
skiftes med en ny. Hvis du har spørsmål, kan du kontakte kundeservice tilgjengelig på www.segway.com.

Ved en ulykke eller stans: Kontakt en autorisert reparatør, hvis produktet fremdeles er under garanti. Hvis ikke, kan du kontakte 
enhver spesialisert reparatør etter eget valg. Du kan be om listen over autoriserte reparatører på www.segway.com. For ethvert 
spørsmål, vennligst kontakt kundeservice tilgjengelig på www.segway.com.

Vi har anstrengt oss for å forenkle ordlyden i bruksanvisningen til brukerne. Hvis en handling oppleves for komplisert for en bruker, 
anbefales det å ta kontakt med en autorisert / spesialisert reparatør eller kundeservice.

Type

Dimensjoner

Vekt

Parametre

Batteri

Motor

Lader

Egenskaper

Dekk

Bremselys

Utfoldet Lengde x Bredde x Høyde 

Sammenfoldet L x B x H

Belastning

Fører/bruker Anbefalt alder

Anbefalt høyde

Maks. hastighet

Ca. rekkevidde [1]

Max. stigning

Driftstemperatur

Oppbevaringstemperatur

IP klassifisering

Ladetid

Anbefalt terreng

Maks. Ladespenning

Ladetemperatur 0–40°C

Nominell kapasitet

Batteriets styresystem

Nominell spenning Input

Nominell spenning Output

Nominell strøm

Nominell spenning

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

Nominell power 300 W, 0.3 kW

Overoppvarming, kortslutning, overstrøm, overutlading og overladning beskyttelse

Antall 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/fortau; hindringer < 1 cm; hull < 3 cm

20 km/t

LED baklykt

Kjøreinnstillinger

Dekk

Hastighetsbegrensningstilstand, Standard og Sport

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

Netto Ca. 13.5kg

E22E/E22D E22

Dekkene som følger med produktet, skal monteres på hjulet av en profesjonell reparatør. Å ³erne hjulene er komplisert og feil 



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

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.

[1] Normal rekkevidde: Testet ved full power, 75 kg belastning, 25°C, 60% av maksimal hastighet på jevnt underlag.

* Noen av faktorene som påvirker rekkevidden, inkluderer: hastighet, antall start og stopp, omgivelsestemperatur osv.

[2] Alle KickScooter-modeller kan installere det ekstra batteriet. Noen av parameterne vil endre seg i dette tilfelle.

12 Spesifikasjoner
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Vedlikehold av batterier

Fjern ikke batteriet. Fjerning av batteriet er komplisert og kan endre maskinens betjening: Du kan kontakte en autorisert reparatør,
hvis produktet fremdeles er under garanti. Hvis produktet ikke er under garanti, kan du kontakte enhver spesialisert reparatør etter eget valg.
Du kan be om listen over autoriserte reparatører på www.segway.com. For ytterligere spørsmål, kan du kontakte  kundeservice,
somr er tilgjengelig på www.segway.com.

Oppbevar eller lad ikke batteriene ved temperaturer utenfor de opplyste grensene (se spesifikasjoner). Punktér ikke batteriet. Overhold
lokale lover og reguleringer vedr. gjenbruk av batterier og/eller bortskaffelse.

Et velholdt batteri har høy kapasitet selv etter mange kilometers kjøring. VIKTIG: Lad batteriet etter hver kjøretur og unnlat at
batteriet går helt tomt for strøm. Batteriets kapasitet og rekkevidde er best ved romtemperatur (22 °C), men bruk av batteriet ved
temperaturer under 0 °C kan forminske rekkevidde og kapasitet. Normalt vil rekkevidden ved -20 °C halveres i forhold til ved 22°C ved
bruk av samme batteri. Batteriets rekkevidde vil økes, når temperaturen stiger. Få mere informasjon i appen.

Skift dekk

kan føre til ustabilitet og funksjonsfeil:
– Kontakt en autorisert reparatør, hvis produktet fremdeles er under produsentgaranti. Du kan be om listen over autoriserte reparatører

til den kundeservicen, som er tilgjengelig på www.segway.com..
– Hvis produktet ikke lenger er under garanti, kan du kontakte enhver spesialisert reparatør etter eget valg.
– Hvis du har spørsmål, kan du kontakte kundeservice tilgjengelig på www.segway.com.

MERK

Normalt vil et fullt ladet batteri kreve lading igjen etter 120-180 dagert i standby-mode. Husk å lade batteriet etter hver bruk. La
ikke går gå helt tomt for strøm, da dette kan skade batteriet permanent. Elektronikken inne i batteriet registrerer opp- og avladigsforhold
for batteriet; ødeleggelser forårsaket av overoppheting/overopplading eller ved bruk av batteriet ved lave temperaturer blir ikke
dekket av garantien.

ADVARSEL

Lad eller bruk ikke batteriet, hvis det er skadet eller er blitt utsatt for vann/fukt. Forsøk ikke å demontere batteriet. Det gir risiko for
brann. Ingen reservedeler.

ADVARSEL

Kjør ikke på KickScooteren når omgivelsenes temperatur avviker fra kjøretøyets driftstemperatur (se spesifikasjoner). Høye/lave
temperaturer vil begrense kjøretøyets maksimumytelse. Det er fare for person- eller produktskade, hvis kjøretøyet velter.

Annet

Den eksterne, fleksible kabelen på denne transformatoren kan ikke skiftes; hvis ledningen er skadet, skal transformatoren kasseres og
skiftes med en ny. Hvis du har spørsmål, kan du kontakte kundeservice tilgjengelig på www.segway.com.

Ved en ulykke eller stans: Kontakt en autorisert reparatør, hvis produktet fremdeles er under garanti. Hvis ikke, kan du kontakte
enhver spesialisert reparatør etter eget valg. Du kan be om listen over autoriserte reparatører på www.segway.com. For ethvert
spørsmål, vennligst kontakt kundeservice tilgjengelig på www.segway.com.

Vi har anstrengt oss for å forenkle ordlyden i bruksanvisningen til brukerne. Hvis en handling oppleves for komplisert for en bruker,
anbefales det å ta kontakt med en autorisert / spesialisert reparatør eller kundeservice.

Type

Dimensjoner

Vekt

Parametre

Batteri 

Motor

Lader

Egenskaper

Dekk

Bremselys

Utfoldet Lengde x Bredde x Høyde 

Sammenfoldet L x B x H

Belastning

Fører/bruker Anbefalt alder

Anbefalt høyde

Maks. hastighet

Ca. rekkevidde  [1]

Max. stigning

Driftstemperatur

Oppbevaringstemperatur

IP klassifisering

Ladetid

Anbefalt terreng

Maks. Ladespenning

Ladetemperatur 0–40°C

Nominell kapasitet

Batteriets styresystem

Nominell spenning Input

Nominell spenning Output

Nominell strøm

Nominell spenning

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

Nominell power 300 W, 0.3 kW

Overoppvarming, kortslutning, overstrøm, overutlading og overladning beskyttelse

Antall 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/fortau; hindringer < 1 cm; hull < 3 cm

20 km/t

LED baklykt

Kjøreinnstillinger

Dekk

Hastighetsbegrensningstilstand, Standard og Sport

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

Netto Ca. 13.5kg

E22E/E22D E22

Dekkene som følger med produktet, skal monteres på hjulet av en profesjonell reparatør. Å ³erne hjulene er komplisert og feil 



[1] Normal rekkevidde: Testet ved full power, 75 kg belastning, 25°C, 60% av maksimal hastighet på jevnt underlag.

* Nogle af de faktorer, der påvirker rækkevidden, inkluderer: hastighet, antall start og stopp, omgivelsestemperatur osv.

[2] Alle KickScooter-modeller kan installere det ekstra batteriet. Noen av parameterne vil endre seg i dette tilfelle.
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Item

Dimensjoner

Vekt

Parametre

Batteri 

Motor

Lader

Egenskaper

Dekk

Bremselys

Utfoldet Længde x Bredde x Høyde 

Sammenfoldet L x B x H

Belastning

Fører/bruker Anbefalt alder

Anbefalt høyde

Maks. hastighet

Ca. rekkevidde  [1]

Max. stigning

Driftstemperatur

Oppbevaringstemperatur

IP klassifisering

Ladetid

Anbefalt terreng

Maks. Ladespenning

Ladetemperatur 0–40°C

Nominell Energi

Batteriets styresystem

Nominell spenning Input

Nominell spenning Output

Nominell strøm

Nominell spenning

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

Nominell kapasitet 5960 mAh

Nominell power 300 W, 0.3 kW

Overoppvarming, kortslutning, overstrøm, overutlading og overlade-beskyttelse

Antall batterier [2] 1

100–240 V~

42 V 

1.7 A

71 W, 0.071 kW

15+ år

120–200 cm

IPX4

Ca. 4 t

Asfalt/fortau; hindringer < 1 cm; hull < 3 cm

20 km/t

LED baklykt

Kjøreinnstillinger

Dekk

Hastighetsbegrensningstilstand, Standard og Sport

Omgivende lys /

Støtdemper Foran

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

Netto vekt 14.3 kg

E25D

25 km/t

Brukerdefinert farge

E25E

28 km/t

Brukerdefinert farge

E25A Item

Dimensjoner

Vekt

Parametre

Batteri

Motor

Lader

Egenskaper

Dekk

Bremselys

Utfoldet Lengde x Bredde x Høyde 

Sammenfoldet L x B x H

Belastning

Fører/bruker Anbefalt alder

Anbefalt høyde

Maks. hastighet

Ca. rekkevidde [1]

Max. stigning

Driftstemperatur

Oppbevaringstemperatur

IP klassifisering

Opladningstid

Anbefalt terreng

Maks. Ladespenning

Ladetemperatur 0–40°C

Nominell Energi

Batteriets styresystem

Nominell spenning Input

Nominell spenning Output

Nominell strøm

Nominell spenning

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

Nominell kapasitet 10.2 Ah

Nominell power 300 W, 0.3 kW

Overoppvarming, kortslutning, overstrøm, overutlading og overlade-beskyttelse

Antall batterier 2

100–240 V~

42 V

1.7 A

71 W, 0.071 kW

15+ år

120–200 cm

IPX4

Ca. 7,5 t

Asfalt/fortau; hindringer < 1 cm; hull < 3 cm

30 km/t

LED baklykt

Kjøreinnstillinger

Dekk

Hastighetsbegrensningstilstand, Standard og Sport

Omgivende lys Brukerdefinert farge

Støtdemper Foran

Materiale: ikke-pneumatiske dekk. 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

Brukerdefinert farge

E45E



[1] Normal rekkevidde: Testet ved full power, 75 kg belastning, 25°C, 60% av maksimal hastighet på jevnt underlag.

* Nogle af de faktorer, der påvirker rækkevidden, inkluderer: hastighet, antall start og stopp, omgivelsestemperatur osv.

[2] Alle KickScooter-modeller kan installere det ekstra batteriet. Noen av parameterne vil endre seg i dette tilfelle.
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Item

Dimensjoner

Vekt

Parametre

Batteri

Motor

Lader

Egenskaper

Dekk

Bremselys

Utfoldet Længde x Bredde x Høyde 

Sammenfoldet L x B x H

Belastning

Fører/bruker Anbefalt alder

Anbefalt høyde

Maks. hastighet

Ca. rekkevidde [1]

Max. stigning

Driftstemperatur

Oppbevaringstemperatur

IP klassifisering

Ladetid

Anbefalt terreng

Maks. Ladespenning

Ladetemperatur 0–40°C

Nominell Energi

Batteriets styresystem

Nominell spenning Input

Nominell spenning Output

Nominell strøm

Nominell spenning

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

Nominell kapasitet 5960 mAh

Nominell power 300 W, 0.3 kW

Overoppvarming, kortslutning, overstrøm, overutlading og overlade-beskyttelse

Antall batterier[2] 1

100–240 V~

42 V

1.7 A

71 W, 0.071 kW

15+ år

120–200 cm

IPX4

Ca. 4 t

Asfalt/fortau; hindringer < 1 cm; hull < 3 cm

20 km/t

LED baklykt

Kjøreinnstillinger

Dekk

Hastighetsbegrensningstilstand, Standard og Sport

Omgivende lys /

Støtdemper Foran

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

Netto vekt 14.3 kg

E25D

25 km/t

Brukerdefinert farge

E25E

28 km/t

Brukerdefinert farge

E25A Item

Dimensjoner

Vekt

Parametre

Batteri 

Motor

Lader

Egenskaper

Dekk

Bremselys

Utfoldet Lengde x Bredde x Høyde 

Sammenfoldet L x B x H

Belastning

Fører/bruker Anbefalt alder

Anbefalt høyde

Maks. hastighet

Ca. rekkevidde  [1]

Max. stigning

Driftstemperatur

Oppbevaringstemperatur

IP klassifisering

Opladningstid

Anbefalt terreng

Maks. Ladespenning

Ladetemperatur 0–40°C

Nominell Energi

Batteriets styresystem

Nominell spenning Input

Nominell spenning Output

Nominell strøm

Nominell spenning

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

Nominell kapasitet 10.2 Ah

Nominell power 300 W, 0.3 kW

Overoppvarming, kortslutning, overstrøm, overutlading og overlade-beskyttelse

Antall batterier 2

100–240 V~

42 V 

1.7 A

71 W, 0.071 kW

15+ år

120–200 cm

IPX4

Ca. 7,5 t

Asfalt/fortau; hindringer < 1 cm; hull < 3 cm

30 km/t

LED baklykt

Kjøreinnstillinger

Dekk

Hastighetsbegrensningstilstand, Standard og Sport

Omgivende lys Brukerdefinert farge

Støtdemper Foran

Materiale: ikke-pneumatiske dekk. 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

Brukerdefinert farge

 E45E



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

Dette produktet er sertifisert til ANSI/CAN/UL-2272 by CSA.

Batteriet er i overensstemmelse med UN/DOT 38.3.

EU-overensstemmelseserklæring 

Viktig WEEE informasjon

Information vedr. WEEE bortskaffelse og gjenbruk / Korrekt bortskaffelse av dette produktet. Den overkryssede søppelkassen symboliserer 

at dette produktet ikke må kastes sammen med usortert husholdningsavfall, men skal samles inn spesielt. Dette gjelder for hele EU. 

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

helse og for miljøet, når avfallet av elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Brukere skal benytte de kommunale 

innsamlingsordningene for å minske den miljømessige belastningen i forbindelse med bortskaffelse av avfall av elektrisk og elektronisk 

utstyr og øke mulighetene for gjenbruk, resirkulasjon og nyttiggøring av dette avfallet.

Informasjon om gjenbruk av batterier for EU.

Batterier og batteriemballasje er merket i overensstemmelse med det europeiske direktiv 2006/66/DC og 2013/56/EU vedrørende 

batterier og akkumulatorer, samt brukte batterier og akkumulatorer. Direktivet fastlegger reglene for bortskaffelse og gjenbruk av brukte 

batterier og akkumulatorer gjeldende for hele EU. Mange forskjellige batterier er utstyrt med dette merket for herved å indikere, at 

batteriet ikke skal kastes sammen med vanlig husholdningsavfall men skal avleveres tilbake i henhold til nærværende direktiv. 

I overensstemmelse med det europeiske direktiv 2006/66/EC og 2013/56/EU, settes merkeseddel på batterier og akkumulatorer for å 

indikere,at de skal samles opp separat fra annet avfall og gjenbrukes. Etiketten på batteriet kan inkludere et kemisk symbol for metalltypen i 

batteriet (Pb = bly, Hg = kvikksølv, Cd = cadmium). Brukere av batterier og akkumulatorer må ikke bortskaffe disse som usortert 

kommunalt avfall. For korrekt gjenbruk skal du returnere batteriet til leverandøren eller benytte et utpekt innsamlingssted. Produkt-

ansvarlighet er viktig for å minimere batteriernes potensielle skadelige effekt på miljø og menneskeligt helse, grunnet det potensielle 

innholdet av farlige giftstoffer. Elektrisk og elektronisk utstyr (EEE) inneholder materialer, komponenter og stoffer, herunder batterier, som 

kan være farlige og skadelige for menneskers helse og for miljøet, når avfallet av elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) ikke 

bortskaffes korrekt. Produkter, som er merket med ovenstående «overkryssede søppelbøtte», er elektrisk og elektronisk utstyr. Den 

kryssede søppelbøtten symboliserer, at avffall av elektrisk og elektronisk utstyr ikke må kastes sammen med usortert husholdnings- -

affall, men skal samles inn speielt.

For Modell: E22, E25A, E45

Dette produktet er sertifisert 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-reglene. Drift er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enhet må ikke forårsake skadelig 

interferens, og (2) denne enhet skal akseptere enhver mottatt interferens, herunder interferens som kan forårsake uønsket drift. 

MERK

utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i overensstemmelse med instruksjonene, kan det forårsake skadelig 

forårsaker skadelig interferens med radio- eller tv-mottagelse, som kan bestemmes ved å av og på utstyret, anbefales 

brukeren å forsøke å rette forstyrrelsen ved hjelp av en eller flere av følgende foranstaltninger:

— Omdiriger eller flytt mottageren.

— Øk avstanden mellom utstyret og mottageren.

— Koble utstyret til en stikkontakt på et annet kretsløp enn det som  mottageren er koblet til.

— Kontakt forhandleren eller en erfaren radio / tv-tekniker for å få hjelp.

IC-overensstemmelseserklæring for Canada

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

forårsake skadelig interferens, og (2) denne enhet skal akseptere enhver mottatt interferens, herunder interferens som kan forårsake uønsket drift. 

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

Hverken Segway Inc. eller Ninebot kan holdes ansvarlige for endringer eller modifikasjoner, som ikke er godkjent av Segway Inc. eller Ninebot. 

Modifikasjoner, som ikke er uttrykkelig godkjent, kan medføre inddragelse av brukerens rett til å bruke utstyret. 
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enser fastsatt for et ukontrollert miljø.

Dette utstyret er blitt testet og funnet å overholde grensene for digitalt utstyr i klasse B i henhold til del 15 i FCC-reglene. Disse

grensene er laget for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en booliginstallsjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan

interferens med radiokommunikasjon. Det er likevel ingen garanti for at interferens ikke oppstår i enbestemt installasjon. Hvis dette 

Dette utstyret er blitt testet og funnet å overholde grensene for digitalt utstyr i klasse B i henhold til del 15 i FCC-reglene. Disse

Begrensning av direktivet om farlige stoffer (RoHS)



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

Dette produktet er sertifisert til ANSI/CAN/UL-2272 by CSA.

Batteriet er i overensstemmelse med UN/DOT 38.3.

EU-overensstemmelseserklæring 

Viktig WEEE informasjon

Information vedr. WEEE bortskaffelse og gjenbruk / Korrekt bortskaffelse av dette produktet. Den overkryssede søppelkassen symboliserer 

at dette produktet ikke må kastes sammen med usortert husholdningsavfall, men skal samles inn spesielt. Dette gjelder for hele EU. 

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

helse og for miljøet, når avfallet av elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Brukere skal benytte de kommunale 
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For Modell: E22, E25A, E45

Dette produktet er sertifisert 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-reglene. Drift er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enhet må ikke forårsake skadelig 

interferens, og (2) denne enhet skal akseptere enhver mottatt interferens, herunder interferens som kan forårsake uønsket drift. 

MERK

utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i overensstemmelse med instruksjonene, kan det forårsake skadelig 
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— Øk avstanden mellom utstyret og mottageren.

— Koble utstyret til en stikkontakt på et annet kretsløp enn det som  mottageren er koblet til.

— Kontakt forhandleren eller en erfaren radio / tv-tekniker for å få hjelp.

IC-overensstemmelseserklæring for Canada

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

forårsake skadelig interferens, og (2) denne enhet skal akseptere enhver mottatt interferens, herunder interferens som kan forårsake uønsket drift. 
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Ninebot er registrert varemerke, Ninebot (Tianjin) teknologi Co.,Ltd; Segway og the Rider Design er registrerte varemerker til Segway 

Inc.; Android, Google Play er varemerker til Google Inc; App Store er en tjenesteytelse fra Apple Inc. De respektive eiere forbeholder seg 

rettighetene til deres varemerke, som det refereres til i denne buksanvisningen. 

KickScooteren er dekket av relevante patenter. For patentinformasjon, gå til http://www.segway.com. 

Vi har anstrengt oss for å inkludere beskrivelser og instruksjoner gjeldende for alle KickScooterens funksjoner.  Din KickScooter kan likevel 

variere litt fra den som er illustrert i dette dokumentet, på grunn av kontinuerlige forbedringer og designendringer. Gå til Apple App 

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

Merk at det finnes flere forskjellige Segway og Ninebot by Segway modeller med forskjellige funksjoner, hvor noen av de nevnte 

funksjoner kanskje ikke er tilgjengelige til din enhet. Produsenten forbeholder seg retten til å endre i design og funksjonalitet på 

KickScooteren og dokumentasjon uten forvarsel. 

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

Dette produktet fra Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd., inklusive deler (kabler, ledninger etc.), møter kravene fra direktiv 2011/65/EU vedr. 

restriksjoner på bruk av visse farlige stoffer i elektronikk og elektronisk utstyr («RoHS recast» eller RoHS 2”).

Radio og telekommunikasjonsterminaler utstyrs-direktiv. 

Virksomheten «Segway Europe BV» erklærer hermed, at denne enhet overholder vesentlige kravene 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 regulerte emner: Hogehilweg 8, 1101 CC Amsterdam, Holland.

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

essensielle kravene og andre relevante forpliktelser av direktiv 2014/53/EU.

Kontakt oss, hvis du har problemer i forbindelse med kjøring, vedlikehold og sikkerhet, eller hvis det er feil/mangler på din KickScooter.  

Skandinavia:

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

Ha serienummeret klatr fra din KickScooter, når du kontakter Segway. 

Du finner serienummeret på undersiden av din KickScooter eller i appen under ’More Settings’ – Basic Information.
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Bluetooth
Frekvensområde

Max. RF Power  

2.4000-2.4835GHz

100mW
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16   Reklamasjonsrett og service

Der gis 2 års reklamasjonsrett* på fabrikasjons- og materialfeil på ditt nye produkt, gjeldende fra den dokumenterte 
kjøpsdato. Reklamasjonsretten omfatter materialer og arbeidslønn. Ved henvendelse om service bør du opplyse 
produktets navn og serienummer. Disse opplysningene finnes på typeskiltet. Skriv evt. opplysningene ned her i 
bruksanvisningen, så du har dem for hånden. Det gjør det lettere for servicemontøren å finne de riktige reservedelene.

Reklamasjonsretten dekker ikke:

 -  Feil og skader, som ikke skyldes fabrikasjons- og materialfeil

 - Hvis det er brukt uoriginale reservedeler

 - Hvis anvisningene i bruksanvisningen ikke er fulgt

 - Hvis ikke installasjonen er gjort som anvist

 - Hvis ikke-faglærte har installert eller reparert produktet

 - Riper og skrammer

 - Skade på trinnbrett/fotpads

 - Skade på dekk/punkteringer

 - Slitedeler  

Batteri 

• Produktet må være tilkoblet strøm konstant, når det ikke er i bruk. Dette for å forlenge levetiden på batteriet. 

• Lad kun med en standard stikkontakt. Produktet må ikke brukes med noen form for strømomformer. Bruk av andre 
strømomformere vil øyeblikkelig gjøre garantien ugyldig.

• Bruk kun den strømforsyningen som medfølger fra produsenten for å lade dette apparatet.

• Ikke bruk strømforsyning med en skadet ledning eller kontakt. 
 
* Det er 1 års garanti på batteriet.
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Transportskader

En transportskade, som konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er utelukkende en sak mellom kunden og 
forhandleren. I tilfeller hvor kunden selv har stått for transporten av produktet, påtar leverandøren seg ingen forpliktelse 
i forbindelse med evt. transportskade. Evt. transportskader skal meldes omgående og senest 24 timer etter at varen er 
levert. I motsatt fall vil kundens krav bli avvist.

Ubegrunnet service

Hvis produktet sendes til service, og det viser seg at man selv kunne ha rettet feilen ved å følge anvisningene her i 
bruksanvisningen, påhviler det kunden selv å betale for servicen.

Kommersielle innkjøp

Kommersielle innkjøp er ethvert innkjøp av apparater, som ikke utelukkende benytters til privat bruk,

men brukes til kommersiell bruk eller lignende formål eller brukes til utleie eller annen bruk som omfatter flere brukere.

I forbindelse med kommersielle innkjøp/kommersielt lignende bruk, ytes ingen garanti, da dette produktet utelukkende 
er beregnet til normalt bruk i fritiden. 

Service

For rekvirering av service og reservedeler i Norge kontaktes den butikken, hvor produktet er kjøpt. Melding av 
reklamasjon kan også skje på witt.dk under fanen ’Service’ og skjemaet ’Øvrige SDA produkter’.

Forbehold for trykkfeil

Produsenten/distributøren kan ikke holdes ansvarlig for produkt- og/eller personskader, hvis sikkerhetsanvisninger ikke 
overholdes.  Garantien bortfaller hvis anvisningene ikke overholdes.

Witt A/S • Gødstrup Søvej 9 • 7400 Herning • Denmark • info@witt.no • www.witt.no



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


