Ninebot eKickScooter ZING
Brukermanual

E8/E10

Før KickScooteren tas i bruk skal foreldre/ansvarlige voksne lese alle instrukser omkring sikker
montering, betjening og vedlikehold og sikre seg at produktet er i funksjonsdyktig stand før de
lar barn benytte det. Ta vare på denne brukermanualen for fremtidige referanser.
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Takk for at du valgte Ninebot eKickScooter ZING!
(heretter referert som KickScooter)
Din KickScooter er spesielt designet for å gi en trygg og lett kjøring. Den kombinerer elektrisitet med den
tradisjonelle ’old school’ sparkesykkelen.
Nyt en behagelig, nesten svevende opplevelse med denne kule, sammenleggbare ultra-lettvekts KickScooter.
Sørg for at kjøreren imøtekommer nedenstående krav i forhold til alder, høyde og vekt.

E8

6-12 år
≤ 50 kg
115-145 cm

E10

8-14 år
≤ 50 kg
130-160 cm

ADVARSEL

For å minske risikoen for skader skal foreldre/ansvarlig voksen alltid føre tilsyn med barna når de kjører på
KickScooteren.
Kjør aldri på motorveier eller landeveier, tett på motorkjøretøy, på eller tett ved skråninger, trappetrinn eller
andre forhøyninger. Kjør ikke gjennom vannpytter eller andre vannansamlinger. Bruk alltid fottøy, og kjør
aldri to på KickScooteren.
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1. Kjøresikkerhet
Husk på at hver gang du kjører på KickScooteren risikerer du skade forårsaket av kontrolltap, kollisjoner og feil.
Les og overhold alle sikkerhetsanvisninger og advarsler for å redusere risikoen. Bruk sunn fornuft når du kjører
på KickScooteren.
1. K
 ickScooteren er et fritidskjøretøy og ikke et transportmiddel. Du må øve deg for å oppnå kjøreferdigheter.
Verken Ninebot Inc. eller Segway Inc. er ansvarlige for skader forårsaket ved å la være å følge instruksjonene i
denne manualen eller ved kjørerens manglende erfaring.
2. O
 verhold alltid regler og reglementer når du befinner deg i offentlig rom. På steder hvor det ikke gjelder særlige
regler, overhold da denne manuals gjeldende retningslinjer for sikkerhet.
3. L
 A IKKE noen kjøre på KickScooteren uten tilsyn av voksne som har lest denne brukermanualen grundig.
Sikkerheten for nye kjørere er ditt ansvar. Hjelp nye kjørere med å oppnå grunnleggende kjøreferdigheter. Sørg
for at alle nye kjørere bruker hjelm og annet beskyttelsesutstyr.
4. B
 ruk 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 ugyldiggjøre
garantien.
5. K
 ickScooteren må KUN monteres av voksne. KickScooteren inneholder små deler hvilket kan medføre
kvelningsfare. Hold plastdeler utenfor barns rekkevidde for å unngå kveling. Barn skal ikke leke med
KickScooteren eller løse deler fra KickScooteren, og verken rengjøring, vedlikehold, sammenfoldning eller
oppladning bør utføres av barn.

Miljø og terreng:

• KickScooteren er beregnet til å kjøre på jevn, tørr, asfaltert vei. Kjør på åpne utendørsområder og sørg for at det
ikke er fotgjengere, skateboards, sykler, scootere og andre kjørere i området.

• Kjør aldri på motorveier eller landeveier, tett på motorkjøretøy, på eller tett ved skråninger, trappetrinn eller andre
forhøyninger. Kjør ikke gjennom vannpytter eller andre vannansamlinger. Unngå byggeplasser, ujevnt terreng,
avløp/kloakk, hull i kjørebanen, brannhydranter, parkerte biler, fartshump og andre forhindringer. Kjør ikke på
ujevnt underlag som f.eks. grus, stein og sand.

• Kjør ikke i snø eller regn. Hvis batteriet utsettes for vann, kan det bli ødelagt, selvantenne eller eksplodere.
• Kjør ikke på KickScooteren ved ekstreme temperaturforhold, eller hvis det er lav sikt, f.eks. ved daggry/
skumring eller om natten.

Under kjøring:

• Bruk alltid hjelm og annet sikkerhetsutstyr, når du kjører på KickScooteren. Bruk en godkjent hjelm, som passer
godt med hakeremmen, og som gir beskyttelse til ditt bakhode.

ADVARSEL

Bruk passende sikkerhetsutstyr. Bruk ikke KickScooteren i trafikken. Bruk aldri et annet kjøretøy til å oppnå høyere
fart når du kjører på KickScooteren.

4

• KJØR IKKE FORBI. Senk farten hvis du kjører inn på et ukjent område. Vær forsiktig, hvis du ferdes i områder

NO

med trær, planter eller gjerder. Senk alltid farten når du svinger.

• Vær oppmerksom! Hold øye både langt fremme og rett foran din KickScooter – dine øyne er ditt beste redskap
for å sikkert unngå hindringer og overflater med dårlig veigrep (inklusive, men ikke begrenset til, våt jord/asfalt,
løs sand eller grus og is).

• Unngå plutselig akselerasjon eller bremsing. Kjør aldri fortere enn topphastigheten (topphastighet kan påvirkes
av faktorer som kjørerens vekt, batterinivå, terreng mm). Som med andre kjøretøy krever høyere hastighet
lengre bremselengde. Brå oppbremsing på en overflate med dårlig veigrep kan føre til skrensing eller fall. Vær
forsiktig og hold alltid trygg avstand mellom deg og andre mennesker eller kjøretøy.

• Hold begge hender på rattet og kjør ikke med noen form for last. IKKE BRUK mobiltelefon, kamera eller
høretelefoner og ikke gjør noen triks når du kjører på KickScooteren.

• Rør ikke ved roterende hjul. Hold hår, klær og lignende unna

bevegelige deler på KickScooteren.

ADVARSEL

Hvis du hører unormal støy fra KickScooteren, eller den avgir en alarm, stopp øyeblikkelig.

Mennesker som ikke bør kjøre på KickScooteren inkluderer:

I. Alle som er påvirket av alkohol eller stoffer.
II. A
 lle som er rammet av sykdom (særligt i hodet, hjertet, ryggen eller nakken) som setter dem i fare ved
anstrengende fysisk aktivitet.
III. A
 lle med balanseproblemer eller motoriske utfordringer i den grad at det påvirker evnen til å opprettholde
balansen.
IV. Alle hvor alder, høyde og vekt ikke holder seg innenfor de angivne retningslinjer (se spesifikasjoner).
V. Alle med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, som ikke forstår farene som er involvert.

Advarsel

KickScooteren bør ikke brukes av barn under 6 år pga. maksimumhastigheten.

Sikker bruk:

• Kjør ikke på KickScooteren hvis temperaturen overskrider den angitte driftstemperatur (se spesifikasjoner). For
høye/lave temperaturer kan redusere KickScooterens ytelse og medføre uhell.

• Parker alltid din KickScooter med støtten på flatt, stabilt underlag. Kontroller at KickScooteren står stabilt når

den er plassert på støtten for å unngå at den velter (f.eks. ved vindkast eller lignende). Parker ikke KickScooteren
i et høyt trafikkert område, still den heller inntil en vegg.

• Vennligst les brukermanualen før lading av batteriet (se ’Oppladning’).
Advarsel

Bruk kun Segway-laderen; ikke ladere fra andre produkter. Bruk kun det medfølgende batteri fra fabrikanten.

• Tillat aldri barn å røre deler på KickScooteren med åpninger, som f.eks. brettemekanismen, skjerm, hjul,

bremsesystem, etc. Rør ikke ved bremser eller navmotor etter en kjøretur, for å unngå forbrenninger på grunn av
den økte temperatur.
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2. Oversikt og funksjoner
Få overblikk over de enkelte delene på KickScooteren. Illustrasjonen nedenfor er kun veiledende. Det
enkelte produkt kan se annerledes ut.
Strye

Håndbrems

Gasshåndtak

Tilbehør

5 mm
Garanti
Batterilader
unbrakonøkkeløkkel
Brettekrok
På/av-knapp
Batteri-indikator
Indstillingsindikator

Spenne

Støtdemper

Brettepedal

Fotstøtte

Fotbrems
Refleks
Ladeport
Navmotor

Støtte

Av/på-knapp
Trykk på knappen for å skru på KickScooteren eller for å endre kjøreinnstilling. Turbo er standardinnstilling når
du skrur på KickScooteren. Hold knappen inne i 2 sekunder for å slå av.
Turbo-mode
Maks. hastighet
Innstillings-indikator

E8
E10

Omgivende lys (gjelder kun for E10)

Batteri-indikator
6

14 km/t
16 km/t
Kraftig, 1 bip
Flerfarge-belysning

Cruise-mode
14 km/t
16 km/t
Blinker langsomt, 2 bip
Blått lys

Sikkerheds-mode
10 km/t
10 km/t
Blinker hurtigt, 3 bip
Rødt lys

Fargen indikerer batterinivået: ≥ 50% grønn, 20%-50% gul, ≤ 20% rød.
* Hvis det oppstår en uregelmessighet, vil både batteri- og kjøreinnstillings-indikator blinke, og det vil lyde en
alarm.

NO

3. Montering av din KickScooter
1

3

Boltene løsnes en smule på spændet.

Slå støtten ned. Trå opp på fotstøtten, hold i styret og
dytt frem for å brette ut KickScooteren

2

4

Dytt basen inntil den markerte lengde.

Stram boltene på spennet.

CK

CLI

ADVARSEL

Skru på KickScooteren før montering.
Bremsekabelen må ikke være viklet rundt
basen.

FORSIKTIG

Sørg for at styret er ordentlig festet, så
det ikke dreier ut av posisjon og derved
forårsaker uhell.
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4. Kontroller følgende før kjøring
Sørg for at det ikke er noen løse beslag eller skadete komponenter. Kontroller alle deler, herunder rammen,
styret og dekkene, og sørg for at styresystemet er korrekt justert. Sørg for at alle låsemekanismer er tilkoblet.
Kontroller bremsene. Når du klemmer håndbremsen eller trår på fotbremsen, bør det være en god bremseeffekt.
Batteri: Hvis batterinivået er lavt (indikatoren er rød), skal batteriet lades opp, for å sikre kjøringen. Bruk alltid
hjelm og annet sikkerhetsutstyr som kne- og albuebeskyttere. Ha alltid sko på og passende klær.
- (sportssko og sportsklær anbefales). Kjør aldri barbent, og bruk ikke sandaler. Hvis du har langt hår, bør du
sette det opp for ikke å risikere blokkering av ditt utsyn under kjøring.
Kjør ikke din første tur i et område hvor du med sannsynlighet møter på barn, fotgjengere, kjæledyr, biler,
sykler eller andre hindringer og potensielle farer.
Overhold gjeldende trafikkregler og lover for KickScootere.

FORSIKTIG

Hvis du på noen måte er bekymret for sikkerheten, eller hvis KickScooteren lager en unormal lyd eller viser
tegn på uregelmessighet/feilfunksjon, stop øyeblikkelig kjøreturen og kontakt service.

5. Kjøreveiledning
ADVARSEL

Bruk alltid hjelm og annet sikkerhetsutstyr for
å minimere risikoen for skader og uhell når du
lærer å kjøre på KickScooteren. Voksentilsyn er
påkrevd, for å redusere risikoen for skader.

1

Skru på KickScooteren. Lad opp KickScooteren med
det samme, hvis batteri-indikatoren lyser.

FORSIKTIG
For å sikre kjørerens sikkerhet, velg
sikkerhetsmode i starten, inntil kjøreren føler
seg sikker nok til å bruke Turbo-mode.

Blinker raskt
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2 Hold fast i styret med begge hender. Plasser en fot på
fotstøtten og dytt i gang med den andre foten.

3

Plasser begge føtter på fotstøtten når
KickScooteren kjører, og hold balansen.

Skiftevis øk og senk farten.

Sett opp farten
Sett ned farten

Cruise-mode
Dytt i gang med foten
Klem håndbremsen og/
eller trå på fotbremsen

Turbo-mode
Sikkerhetsmode
Press forsiktig gasshåndtaket ned
Slipp gashåndtaget, klem håndbremsen og/eller trå på
fotbremsen

Øk farten

MERK:
Maksimumhastigheten
er 10 km/t.

Cruise-mode

MERK:
Motoren starter
ikke før
hastigheten når 3
km/t

Turbo-mode / Sikkerhetsmode

9

Sett ned farten

Cruise-mode

Turbo-mode / Sikkerhetsmode

ADVARSEL: Vær oppmerksom og unngå brå akselerasjon eller bremsing som kan føre til alvorlig
skade på grunn av balansetap, dårlig veigrep og fall. GJØR IKKE «triks». Begge hjul skal forbli på bakken
under kjøringen.
5

Bruk kroppsvekt når du skal svinge, og sving
samtidig styret litt.

6 Når KickScooteren er stoppet, gå ned fra fotstøtten
med én fot av gangen. Vær ekstra forsiktig når du
går av første gang.

ADVARSEL

Vær rolig, og IKKE
HOPP når du skal
ned av KickScooteren.
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6. Advarsler
ADVARSEL: Det kan medføre alvorlig skade hvis ikke følgende instrukser overholdes. Foreldre eller
voksne må holde tilsyn med kjøreren under hele kjøreturen. Sørg for at du og ditt barn forstår alle
advarsler og sikkerhetsanvisninger.

KJØR IKKE på motorveier eller
landeveier, det kan forårsake
alvorlige ulykker eller død.

KJØR IKKE på ujevn vei eller
over fartshump. Gå av og trill
KickScooteren.

IKKE VRI på gasshåndtaket
når du triller KickScooteren.

KJØR IKKE på KickScooteren
med kun én fot.

FJERN IKKE hendene fra styret
mens du kjører.

Vri ikke styret hardt mens du
kjører.
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KJØR IKKE på KickScooteren i
regnvær. Kjør ved lav hastighet
rundt hvis du møter på en
vannpytt.

Vær oppmerksom, og GJØR
IKKE andre aktiviteter mens
du kjører.

For å unngå å få fingrene i
klem, rør ikke ved deler på
KickScooteren hvor det er
åpninger.

7. Sammenbretting og utbretting

Sammenbretting:
1. S
 kru av KickScooteren og
slå foldepedalen ned.
2. H
 old styret med begge
hender og trå på
foldepedalen.
FORSIGTIG

3. S
 lå basen ned inntil
foldekroken låser fast på
fotbremsen.
* løft basen for å sikre at
KickScooteren er korrekt
sammenbrettet

12 Træd ikke på foldepedalen, imens du står på fodstøtten.

Utbretting:
1. T
 rykk på fotbremsen for å
avkoble kroken.
2. D
 ytt basen opp til du hører
et ’klikk’. Kontroller at
låsemekanismen er sikret.
3. Slå foldepedalen opp.

NO

8. Opplading
FORSIKTIG
Laderen er ikke et leketøy. Barn må ikke røre ved ladeutstyret. Sørg for at KickScooteren er skrudd av før
og under lading.

1 Åpne dekslet
til ladeporten

2

3 Lukk ladedekslet når
oppladningen er ferdig.

Oppladningsindikator:

Sett inn ladestøpslet og koble
til strøm

Rød: Lader
Grønn: Fulladet

ADVARSEL
• Bruk kun den tilhørende laderen fra produsenten. Andre typer ladere kan gå i stykker og selvantenne.
• Lad ikke KickScooteren hvis den, laderen eller støpselet er vått.
• Ved unormal lukt, lyd eller lys, stopp lading øyeblikkelig og kontakt service.
• Plasser KickScooteren unna brannfarlige og eksplosive materialer under lading. Plasser
KickScooteren utenfor barns rekkevidde.
• Koble fra strømmen til laderen når KickScooteren ikke lades.
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9. Specifikationer
E8

Vekt og
størrelse

Kjører

8,5 kg
915 x 400 x 950 mm

Sammenfoldet (lengde 875 x 335 x 320 mm
x bredde x høyde)
Totalvekt
20-50 kg
Anbefalt alder
6-12 år

980 x 400 x 320 mm

Anbefalt høyde
Kjøreinnstilling
Maks. Hastighet
Vanlig rekkevidde* 1
Maks. skråning
Parametre Anbefalt terreng
Driftstemperatur
Oppbevaringstemperatur

IP klassifisering
Oppladningstid
Batteritype
Nominell spenning
Batteri

Lader

Motor
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E10

Netto
8,0 kg
Lengde x bredde x høyde 830 x 335 x 850 mm

Maks. ladespenning

8-14 år

115-145 cm

130-160 cm

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

16 km/t

Asfalt/fortau; forhindringer <1 cm; huller <3 cm
-10 - 40 °C
5-30 °C
IPX4
Ca. 4 t
Lithium-ion batteri
21.6V
25.2 V

Oppladningstemperatur 10-35 °C
Nominell kapasitet
55.08 Wh
Batteriets styresystem Overoppheting; kortslutning; beskyttelse mot overstrøm og overoppladning
EU: NB-25D2-00D8-EU, UK: NB-25D2-00D8-UK
Model
Nominell spenning input 100-240 V
Nominell spenning output 25.2 V
Nominell strøm
Nominell power

0.8 A

Maks. spenning
Nominell spenning

20.16 W (0.02 kW)
130 W (0.13 kW)

20.16 W (0.02 kW)
150 W (0.15 kW)

NO

E8

Annet

Bremsemetode

Regenerativ bremsing + håndbrems + fotbrems

Dekk
Batteri-indikator
Mode-indikator

Slangeløse dekk, materiale: syntetisk gummi
RG LED-lys

Rammemateriale
Støtdemper

E10

Hvitt LED-lys
Aluminiumslegering
Fjærdemper

(1) Typisk rekkevidde: Testet ved fullt oppladet batteri, 50 kg, 25°, 60% av maksimum hastighet på fortau.
* Faktorer som påvirker kjørerekkevidden inkluderer: kjørerens vekt, antall start og stopp, temperatur etc.

10. Vedlikehold
Rengjøring og vedlikehold bør utføres av en voksen regelmessig.

ADVARSEL

KAST IKKE dette produkt på en avfallsplass, til forbrenning eller ved å blande det med vanlig husholdningsavfall. Det kan
være farlig og forårsake alvorlig skade pga. de elektroniske komponenter.

Rengjøring

Bruk en myk, våt klut for å tørke av basen. Inntørket jord kan skrubbes av med en fuktig, myk børste og deretter rengjøres
med en myk, våt klut. Riper på plastdeler kan poleres med fint sandpapir. Start forsiktig med våtslipepapir korn 400 og
avslutt med korn 800-1200 avhengig av det ønskede resultat.

MERK

Vask ikke din KickScooter i alkohol, bensin, aceton eller andre etsende løsemidler, fordi disse kan skade din KickScooters
utseende og den indre konstruksjonen. Vask ikke din KickScooter med høytrykksspyler eller vannslange.

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

Oppbevaring

• Før oppbevaring, sørg for at KickScooteren er skrudd av og og fullt oppladet for å unngå utlading som kan forårsake
permanent skade. Lad KickScooteren hver 30-60 dager ved langtidsoppbevaring.

• Oppbevar din KickScooter på et kjølig, tørt sted. Hvis KickScooteren utsettes for sollys og ekstreme temperaturer (både
kalde og varme), vil det fremskynde aldringsprosessen på produktet samt muligens redusere batteriets levetid. Hvis
oppbevaringstemperaturen er lavere enn 0 °C, skal batteriet ikke lades før det er plassert et varmere sted, helst ved en
temperatur over 10 °C.
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• Oppbevar ikke KickScooteren i støvete omgivelser. Dette kan skade de elektriske komponenter. Oppbevar ikke
i omgivelser med kjemikalier.

ADVARSEL
• Langvarig utsettelse for UV-stråler og regn kan forårsake skader på de innvendige komponenter.
• Oppbevar innendørs når KickScooteren ikke er i bruk.
• Hold unna ild!

Vedlikehold av batterier

Et velholdt batteri har høy kapasitet selv etter mange kilometers kjøring. VIKTIG: Lad batteriet etter hver
kjøretur og unngå at batteriet går helt tomt for strøm. Batteriets kapasitet og rekkevidde er best ved
romtemperatur (22 °C). Elektronikken inne i batteriet registrerer opp- og utladningsforhold for batteriet;
ødeleggelser forårsaket av overoppheting/overoppladning eller ved bruk av batteriet ved lave temperaturer blir
ikke dekket av garantien.

ADVARSEL

• Overhold de lokale lover og reguleringer vedr. gjenbruk av batterier og/eller avfallshåndtering. For mer
informasjon, kontakt din lokale gjenbruksstasjon.
• Punktér ikke batteriet. Skift eller demonter ikke batteriet. Hold batteriet unna metall for å forhindre
kortslutning.
• Risiko for brann og elektrisk støt. Det er ingen reservedeler.
• Oppbevar eller lad ikke batteriene ved temperaturer utenfor de opplyste grensene (se spesifikasjoner).
• L ad aldri på steder hvor det ikke er lovlig å lade.
Batterilader
• Undersøk regelmessig laderen for skader på ledning, støpsel, innvendig stand og annet. Hvis det er noen form
for skade på produktet, stop øyeblikkelig all bruk, inntil produktet er reparert eller byttet.
• Den utvendige ledningen på laderen kan ikke byttes; hvis ledningen er skadet, er det nødvendig å bytte hele
transformeren med en ny.

Justering av ledning: Hvis bremsen er for stram eller løs kan du justere på ledningen.

Stram bremsen
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Løsne bremsen

NO

Annet

• Før du løfter, flytter eller på annet vis transporterer KickScooteren, skru den av og fold den sammen. Håndter
den forsiktig og aldri voldsomt. Kast den ikke rundt og utsett den ikke for trykk. Hold KickScooteren unna ild og
vann.
• De tilhørende dekkene til KickScooteren skal monteres av en profesjonell montør. Det er komplisert å
demontere KickScooterens dekk, og feilmontering kan føre til ustabil drift og feilfunksjon.

11. Autorisasjoner
Dette produkt har blitt testet til og har bestått ANS/CAN/UL-2272
Batteriene retter sig etter UN/DOT 38.3
Overensstemmelseserklæring for EU.

EU-overensstemmelseserklæring
Information om gjenbruk av batterier for EU.
Vedrørende batterier og akkumulatorer, samt brukte batterier og akkumulatorer. Direktivet fastlegger reglene
for kasting og gjenbruk av brukte batterier og akkumulatorer gjeldende for hele EU. Mange forskjellige
batterier er merket med dette merket for herved å indikere at batteriet ikke skal kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall men skal leveres tilbake i henhold til nærværende direktiv.
I overensstemmelse med det europeiske direktiv 2006/66/EC, settes merkeseddel på batterier og akkumulatorer
for å indikere at de skal samles separat fra annet avfall og gjenbrukes. Etiketten på batteriet kan inkludere et
kjemisk symbol for metalltypen i batteriet (Pb = bly, Hg = kvikksølv, Cd = kadmium). Brukere av batterier og
akkumulatorer må ikke kaste disse som usortert kommunalt avfall. For korrekt gjenbruk skal du returnere
batteriet til leverandøren eller benytte et utpekt innsamlingssted. Produktansvarlighet er viktig for å minimere
batterienes potensielle skadelige effekt på miljø og menneskelig helse grunnet det potensielle innholdet av farlige
giftstoffer.
Begrensning av direktivet om farlige stoffer (RoHS)
Dette produkt fra Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd med tilhørende deler (ledninger, kabler etc.), møter kravene
fra direktiv 2011/65/EU vedr. restriksjoner av bruk av visse farlige stoffer i elektronikk og elektronisk utstyr
(”RoHS recast” eller RoHS 2”).

Elektromagnetisk kompatibilitet
Herved erklærer Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, at utstyret anført i denne seksjon er i overensstemmelse
med de essensielle krav og andre relevante forpliktelser i følge direktiv 2014/30/EU, Maskindirektivet 2006/42/ 17
EC og RoHS-direktivet 2011/65/EU.

Segway Europa B.V.
For kontakt i EU, kun regulerende emner: Hogehilweg 8, 1101CC Amsterdam, Holland
Herved erklærer Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, at dette utstyret som er anført i denne seksjonen er i
overensstemmelse med de essensielle krav og andre relevante forpliktelser av direktiv 2014/30/EU

Viktig WEEE-informasjon

Informasjon vedr. WEEE kasting og gjenbruk / korrekt kasting av dette produkt. Den overkryssede søppelkassen
symboliserer at dette produktet ikke må bortskaffes sammen med usortert husholdningsavfall, men skal samles
inn særskilt.
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 kastes
korrekt. Brukere skal benytte de kommunale innsamlingsordningene for å minske den miljømessige belastningen
i forbindelse med kasting av avfall av elektrisk og elektronisk utstyr og øke mulighetene for gjenbruk, gjenvinning
og nyttiggjørelse av dette avfallet.
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14 Trademark
and
Statement
12.
Varemerke
ogLegal
lovmessig
erklæring
Ninebot and the shape icon are trademarks of Ninebot (Tianjin) Tech. Co., Ltd; Segway is the registered trademark of Segway Inc.; Ninebot

Ninebot™ og ikonet er registrerte varemerker, Ninebot (Tianjin) teknologi Co.,Ltd; Segway er registrert
by Segway is aav
trademark
Segway
Android, Google
are trademarks
Google Inc. App
is varemerke
a service marksom
of Apple
Inc. The
varemerke
SegwayofInc.;
DeInc.;
respektive
eiere Play
forbeholder
seg of
rettighetene
til Store
deres
refereres
respective
reserve the rights of their trademarks referred to in this manual.
til
i denneowners
manualen.
Thehar
KickScooter
is covered
by relevant
patents. Forog
patent
information gogjeldende
to http://www.segway.com.
Vi
bestrebet
å inkludere
beskrivelser
instruksjoner
for alle funksjoner for Ninebot
KickScooter ZING. Dog, pga. kontinuerlige forbedringer og designendringer, kan din KickScooter variere en
We havefra
attempted
to include
descriptions
and instructions
for all the functions of the KickScooter at the time of printing. However, your
smule
den som
er illustrert
i inneværende
dokument.

KickScooter may differ slightly from the one shown in this document. Visit the Apple App Store (iOS) or the Google Play Store (Android) to

Merk
at det
finnes
download
and install
theflere
App. forskjellige Segway og Ninebot modeller med forskjellige funksjoner, hvorav noen
av de nevnte funksjoner muligens ikke er tilgjengelige til din enhet. Produsenten forbeholder seg retten til å
foreta
endringer
i design
og funksjonalitet
på by
KickScooteren
samt
dokumentasjon
Please note
that there
are multiple
Segway and Ninebot
Segway models with
different
functions, anduten
some forvarsel.
of the functions mentioned

herein
may
not be applicable
your unit.
manufacturer
reservesforbeholdes.
the right to change the design and functionality of the KickScooter
©
2020
Ninebot
(Beijing)toTech
Co.,The
Ltd.
Alle rettigheter
product and documentation without prior notice.

© 2017 Ninebot (Beijing) Tech Co. Ltd. All rights reserved.
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13. Kontakt
Kontakt oss hvis du har noen 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 spørsmål: service@witt.dk
Reservedeler: spareparts@witt.dk
Nettside: www.witt.dk

Europe, Middle East and Africa:
Segway Europe B.V., Hogehilweg 8, 1101CC Amsterdam, The Netherlands

E-mail: Service: service@segway.eu.com
Website: www.segway.com

Ha serienummeret på din KickScooter klart når du kontakter Segway.
Du finner serienummeret på undersiden av din KickScooter
eller i appen under ’More Settings’ – Basic Information.
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14. Reklamasjonsrett og service
Det ytes 5 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 opplysninger finnes på typeskiltet.
Skriv evt. opplysningene ned her i bruksanvisningen, så du har dem tilgjengelig. 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 skjedd som anvist
- Hvis ufaglærte har installert eller reparert produktet
- Riper og skrammer
- Skade på trinnbrett/fotpads
- Skade på dekk/punkteringer
- Slitasjedeler

Batteri
• Produktet skal være tilkoblet strøm konstant når det ikke er i bruk.
Dette for å forlenge levetiden på batteriet.
• L ad kun med en standard stikkontakt. Produktet må ikke brukes med noen form for
strømomformer. Bruk av andre strømomformere vil øyeblikkelig gjøre garantien ugyldig.
• Anvend kun den strømforsyningen som medfølger fra produsenten til å lade opp dette apparatet.
• Unngå å bruke en 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
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Producenten forbeholder sig rettigheden til at foretage produktændringer,
Produsenten forbeholder seg rettigheten til å foreta produktendringer,
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