
Ninebot KickScooter
Bruksanvisning

Original Instructions
K014P0879-A0

www.segway.com 

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie, aktualizacji oprogramowania i aktualizacji  tej 

instrukcji obsługi w dowolnym momencie. Odwiedź stronę www.segway.com lub sprawdź aplikację, aby pobrać
najnowsze materiały użytkownika. Musisz zainstalować aplikację, aktywować swojego KickScootera i uzyskać
najnowsze aktualizacje i zasady bezpieczeństwa.



Tack för att du valde Ninebot KickScooter (härefter kallad KickScooter)! 
Din KickScooter är ett moderiktigt transportmedel med mobilapp, som gör det möjligt att skapa förbindelse med 
andra förare. 
Njut av turen och skapa förbindelse med förare över hela världen!

Denna bruksanvisning gäller för följande modeller:
E22 series: E22 / E22D / E22E 
E25 series: E25A / E25D / E25E
E45 series: E45 / E45D / E45E

Innehåll   Tack för att du valde Ninebot KickScooter!

4 Montage av din KickScooter

5 Installering av sekundärt batteri-set (valfri)

1 Körsäkerhet

 
2 Innehåll i lådan

3 Översikt

6 Första åkturen

7 Uppladdning

8 Körvägledning

9 Varningar

11 Underhåll

13 Auktorisationer

12 Specifikationer

10 Fäll ihop och transportera

14 Varumärke och lagstadgat uttalande

15 Kontakt
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VARNING!
Använd alltid både elektronisk broms och fotbroms vid nödbromsning, så du inte riskerar 

att falla och/eller kollidera på grund av att du inte uppnår maximal bromskapacitet.
* Bilden är endast för referens. Se den faktiska produkten för mer information.
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1 Körsäkerhet 

1. KickScootern är ett hobbyfordon. Du måste öva dig för att uppnå körfärdigheter. Varken Ninebot Inc. eller Segway Inc. är ansvariga 

för skador orsakade på grund av att man inte följt instruktionerna i denna manual eller på grund av förarens bristande erfarenhet. 

2. Du kan minska risken genom att följa alla instruktionerna och varningarna i denna manual, men du kan inte eliminera alla risker. Kom ihåg, 

att varje gång du kör på KickScootern, riskerar du skador orsakade av bristande kontroll, kollisioner och fel. Följ alltid regler och anvisningar, 

när du befinner dig i offentlig miljö. Som med alla andra fordon, kräver snabbare fart längre bromssträcka.  Plötslig inbromsning på ytor med 

dåligt väggrepp, kan leda till sladd eller fall. Var försiktig, och håll alltid ett säkert avstånd mellan dig och andra människor eller fordon, när 

du kör. Var uppmärksam och sänk farten, när du befinner dig i okända miljöer. 

3. Använd alltid hjälm, när du kör. Använd en godkänd cykel- eller skateboardhjälm, som passar bra med hakremmen, och som ger ett 

gott skydd till bakhuvudet. 

4. Kör inte din första tur i ett område, där du med största sannolikhet stöter på barn, fotgängare, husdjur, cyklar eller andra hinder och 

potentiella faror. 

5. Respektera fotgängare genom att alltid tydligt signalera din riktning. Håll till höger och sänk farten, när du närmar dig en fotgängare 

framifrån. Var uppmärksam och sänk farten till gå-hastighet, när du passerar fotgängare bakifrån. Följ lokala trafikregler. 

6. På platser där det inte finns några speciella regler, följ då denna manuals gällande riktlinjer för säkerhet. Varken Ninebot Inc. eller 

Segway Inc. är ansvariga för skador på egendom, personskada/död, olyckor eller rättstvister orsakade av bristande efterlevnad av 

säkerhetsinstruktionerna. . 

7. Tillåt inte någon att köra på din KickScooter på egen hand, om de inte har läst denna manual noggrant och följt Ny förare Tutorial i 

appen. Säkerheten för nya förare är ditt ansvar. Hjälp nya förare, tills de känner sig komfortabla med grundläggande användning av 

KickScootern. Se till, att alla nya förare använder hjälm och övrig skyddsutrustning. 

8. Innan du kör, kontrollera för lösa beslag och skadade delar. Om KickScootern gör ett onormalt ljud eller signalerar larm, stoppa 

genast körturen. Diagnostisera din KickScooter via Ninebot by Segway appen och ring din återförsäljare för service. 

9. Var uppmärksam! Håll blicken både långt fram och precis framför din KickScooter – dina ögon är ditt bästa redskap för att säkert 

undvika hinder och ytor med dåligt väggrepp (inklusive, men inte begränsat till, våt jord/asfalt, lös sand eller grus och is).  

10. Läs och följ alla säkerhets- och varningsavsnitt i denna manual, för att minska risken för skador. Kör inte för fort. Du bör under inga 

omständigheter köra på vägar med motorfordon. Tillverkaren rekommenderar, att förare är mellan 14–60 år. Följ alltid dess 

säkerhetsinstruktioner: 

A. Människor, som inte bör köra på KickScootern, inkluderar:

i. Alla som är under påverkan av alkohol eller droger. 

ii. Alla som lider av en sjukdom som sätter dem i fara genom ansträngande fysisk aktivitet.

iii. Alla som har balansproblem eller motoriska utmaningar på en nivå, där det påverkar förmågan att hålla balansen. 

iv. Alla som väger mer än de angivna gränserna (Se specifikationer).

v. Gravida

B. Förare under 18 år bör vara under uppsyn av en vuxen.

C.  Följ lokala lagar och regler, när du använder denna produkt. Kör inte på platser där det är förbjudet. 

D.  Säker körning förutsätter, att du har klar sikt framför dig och att du själv är synlig för andra. 

E.  Kör inte i snö, regn eller på vägar som är våta, leriga, hala av en eller annan orsak. Kör inte över hinder 

(sand, lös grus eller grenar). Detta kan resultera i att du tappar balansen eller dragkraft och kan orsaka fall.  

11. Ladda inte din KickScooter om den, laddaren eller kontakten är våt.

12. Som med annan elektrisk utrustning, använd ett blixtskydd, när du laddar, för att skydda din KickScooter från skador orsakade av 

spännings- och strömnivå. Använd endast Segway-laddaren, inte laddare tillhörande andra produkter.

13. Använd endast Ninebot eller Segway godkända delar och tillbehör. Gör inga ändringar på din KickScooter. Ändringar på din 

KickScooter kan störa driften, resultera i allvarliga skador och/eller förstörelse och ogiltiggöra garantin.

14. Barn bör inte leka med KickScootern eller delar av den, och rengöring / underhåll bör inte utföras av barn. Användning av maskinen 

resulterar i transmission av vibrationer genom förarkroppen.

15. Placera alltid KickScootern på stödbenet och på en plan och stabil yta. Kickscootern ska placeras med stammen mot lutningen för 

att förhindra, att den välter. Placera aldrig KickScootern med fronten vänd ned mot en sluttning, då stammen kan stängas och välta 

Kickscootern. När KickScootern står på sitt stödben, ska du kontrollera stabiliteten för att undvika risken att den välter (pga att den 

glider, vind, eller en stöt). Parkera inte KickScootern i ett trafikerat område, utan snarare mot en mur. Om det är möjligt, ska du 

alltid välja att parkera din KickScooter på ett jämnt underlag.

16. För en bättre körupplevelse rekommenderar vi att utföra regelbundet underhåll av produkten.

17. Läs bruksanvisningen, innan du laddar batteriet.

18. Rör inte vid bromssystemet, då det kan orsaka personskada.

19. Den A-vägda emissionstrycknivån är lägre än 70 dB (A). De mekaniska vibrationerna som överförs från KickScootern är mindre 

än 2,5 m/s2.

02 03



1 Körsäkerhet 

1. KickScootern är ett hobbyfordon. Du måste öva dig för att uppnå körfärdigheter. Varken Ninebot Inc. eller Segway Inc. är ansvariga 

för skador orsakade på grund av att man inte följt instruktionerna i denna manual eller på grund av förarens bristande erfarenhet.

2. Du kan minska risken genom att följa alla instruktionerna och varningarna i denna manual, men du kan inte eliminera alla risker. Kom ihåg,

att varje gång du kör på KickScootern, riskerar du skador orsakade av bristande kontroll, kollisioner och fel. Följ alltid regler och anvisningar,

när du befinner dig i offentlig miljö. Som med alla andra fordon, kräver snabbare fart längre bromssträcka.  Plötslig inbromsning på ytor med 

dåligt väggrepp, kan leda till sladd eller fall. Var försiktig, och håll alltid ett säkert avstånd mellan dig och andra människor eller fordon, när 

du kör. Var uppmärksam och sänk farten, när du befinner dig i okända miljöer.

3. Använd alltid hjälm, när du kör. Använd en godkänd cykel- eller skateboardhjälm, som passar bra med hakremmen, och som ger ett 

gott skydd till bakhuvudet.

4. Kör inte din första tur i ett område, där du med största sannolikhet stöter på barn, fotgängare, husdjur, cyklar eller andra hinder och 

potentiella faror.

5. Respektera fotgängare genom att alltid tydligt signalera din riktning. Håll till höger och sänk farten, när du närmar dig en fotgängare 

framifrån. Var uppmärksam och sänk farten till gå-hastighet, när du passerar fotgängare bakifrån. Följ lokala trafikregler.

6. På platser där det inte finns några speciella regler, följ då denna manuals gällande riktlinjer för säkerhet. Varken Ninebot Inc. eller 

Segway Inc. är ansvariga för skador på egendom, personskada/död, olyckor eller rättstvister orsakade av bristande efterlevnad av 

säkerhetsinstruktionerna. .

7. Tillåt inte någon att köra på din KickScooter på egen hand, om de inte har läst denna manual noggrant och följt Ny förare Tutorial i 

appen. Säkerheten för nya förare är ditt ansvar. Hjälp nya förare, tills de känner sig komfortabla med grundläggande användning av 

KickScootern. Se till, att alla nya förare använder hjälm och övrig skyddsutrustning.

8. Innan du kör, kontrollera för lösa beslag och skadade delar. Om KickScootern gör ett onormalt ljud eller signalerar larm, stoppa 

genast körturen. Diagnostisera din KickScooter via Ninebot by Segway appen och ring din återförsäljare för service.

9. Var uppmärksam! Håll blicken både långt fram och precis framför din KickScooter – dina ögon är ditt bästa redskap för att säkert 

undvika hinder och ytor med dåligt väggrepp (inklusive, men inte begränsat till, våt jord/asfalt, lös sand eller grus och is).

10. Läs och följ alla säkerhets- och varningsavsnitt i denna manual, för att minska risken för skador. Kör inte för fort. Du bör under inga 

omständigheter köra på vägar med motorfordon. Tillverkaren rekommenderar, att förare är mellan 14–60 år. Följ alltid dess 

säkerhetsinstruktioner: 

A. Människor, som inte bör köra på KickScootern, inkluderar:

i. Alla som är under påverkan av alkohol eller droger. 

ii. Alla som lider av en sjukdom som sätter dem i fara genom ansträngande fysisk aktivitet.

iii. Alla som har balansproblem eller motoriska utmaningar på en nivå, där det påverkar förmågan att hålla balansen. 

iv. Alla som väger mer än de angivna gränserna (Se specifikationer).

v. Gravida

B. Förare under 18 år bör vara under uppsyn av en vuxen.

C. Följ lokala lagar och regler, när du använder denna produkt. Kör inte på platser där det är förbjudet.

D.  Säker körning förutsätter, att du har klar sikt framför dig och att du själv är synlig för andra. 

E. Kör inte i snö, regn eller på vägar som är våta, leriga, hala av en eller annan orsak. Kör inte över hinder 

(sand, lös grus eller grenar). Detta kan resultera i att du tappar balansen eller dragkraft och kan orsaka fall.

11. Ladda inte din KickScooter om den, laddaren eller kontakten är våt.

12. Som med annan elektrisk utrustning, använd ett blixtskydd, när du laddar, för att skydda din KickScooter från skador orsakade av 

spännings- och strömnivå. Använd endast Segway-laddaren, inte laddare tillhörande andra produkter.

13. Använd endast Ninebot eller Segway godkända delar och tillbehör. Gör inga ändringar på din KickScooter. Ändringar på din 

KickScooter kan störa driften, resultera i allvarliga skador och/eller förstörelse och ogiltiggöra garantin.

14. Barn bör inte leka med KickScootern eller delar av den, och rengöring / underhåll bör inte utföras av barn. Användning av maskinen 

resulterar i transmission av vibrationer genom förarkroppen.

15. Placera alltid KickScootern på stödbenet och på en plan och stabil yta. Kickscootern ska placeras med stammen mot lutningen för 

att förhindra, att den välter. Placera aldrig KickScootern med fronten vänd ned mot en sluttning, då stammen kan stängas och välta 

Kickscootern. När KickScootern står på sitt stödben, ska du kontrollera stabiliteten för att undvika risken att den välter (pga att den 

glider, vind, eller en stöt). Parkera inte KickScootern i ett trafikerat område, utan snarare mot en mur. Om det är möjligt, ska du 

alltid välja att parkera din KickScooter på ett jämnt underlag.

16. För en bättre körupplevelse rekommenderar vi att utföra regelbundet underhåll av produkten.

17. Läs bruksanvisningen, innan du laddar batteriet.

18. Rör inte vid bromssystemet, då det kan orsaka personskada.

19. Den A-vägda emissionstrycknivån är lägre än 70 dB (A). De mekaniska vibrationerna som överförs från KickScootern är mindre 

än 2,5 m/s2.

02 03



3 Översikt

Skärm / Fotbroms

Registreringsskylt*
* E22D, E25D och E45D.

Magnetisk broms*
* E25 och E45 series.

Hopfällningspedal

Instrumentpanel och På/Av-kontakt 

Elektroniskt gashandtag

Stödben 

Ramen (batteri) 

Motor

Reflex*
* E22D, E22E, E25 och E45 series.

Framlykta

Instrumentpanel och På/Av-kontakt 

Speedometer: Visar nuvarande fart. Visar också felkoder, när fel observeras. 
Batterinivå:  Visar batterinivån med 5 staplar. Varje stapel motsvarar ca 20% av strömnivån.  
Inställning: 
-Röd ” S” ikon: Sport (max. styrka/fart). 
-Vit ” S” ikon: Standard (moderat styrka/fart).
-No ” S” ikon: Fartbegränsning (min. styrka/fart).
Bluetooth: En blinkande Bluetooth-ikon indikerar, att fordonet är redo att ansluta. En fast Bluetooth-ikon indikerar, att fordonet är anslutet 
till en mobilenhet.  
På/Av knapp: Snabbt/lätt tryck för att slå på. Långt tryck för att stänga av. När den är påslagen: tryck en enda gång för att tända eller 
släcka framlyktan. Dubbelklicka för att ändra inställning.  
Överupphettning: Om termometern lyser konstant indikerar detta att batteritemperaturen har nått 50°C. Fordonet accelererar inte 
normalt och laddas möjligtvis inte. Använd det inte, innan temperaturen har fallit till normal räckvidd.
Felindikering: En lysande skiftnyckelikon anger fel.

Elektronisk broms

Infällbar krok

Extra batteri-set*
* Til E45 series.

Uppladdningsport

Reflex*
* E22D, E22E, 
   E25 och E45 series.

Batteriport nr. 2

2 Innehåll i lådan

Styre Basen

Kontrollera att de ovanstående komponenterna är inkluderade, när du packar upp din KickScooter. Kontakta din närmaste återförsäljare, 

om något saknas (se kontakter i bruksanvisningen).  När du har kontrollerat, att alla komponenter är inkluderade och i gott skick, kan du 

montera din nya KickScooter.

Se till, att spara kartonger och emballage, om det skulle bli nödvändigt att frakta din KickScooter längre fram.  Kom ihåg, att stänga av din 

KickScooter och dra ut kontakten före montering, installering av tillbehör samt rengöring av basen. 

Tillbehör

M5 skruvar med platt huvud  x 7
(en extra)

3mm Insexnyckel Batteriladdare

Bruksanvisning

Extra batteri-set

QUICK STARTBRUKSANVISNING GARANTI

E22 series E25 series E45 series

inkluderadSäljes separat

04 05

Ringklocka

På/Av knapp
(multi-funktioner)

Bluetooth

Speedometer

Inställning
Överupphettning

Power level

Felsökning
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4 Montage av din KickScooter

3. Installera sex skruvar (tre på varje sida) med 
den medföljande insexnyckeln.

4. Testa, om din KickScooter slås på och stängs 
av, som den ska. 

2. Anslut sladdarna inne i styret och basen noggrant. 
Placera styret på basen. Var uppmärksam på att 
vända styret på rätt håll.  

1. Fäll ut basen och skjut den, tills du hör ett klick. 
Slå ut stödbenen för att stötta Kickscootern. 
Observera: Bekräfta, att låsaxeln på hopfällnings-
mekanismen är korrekt fastsatt

3.  Installera det externa batteriet på skenan, och sätt fast det 
med M4 (20 mm) skruvarna (2 stk) och M3 skruven (1 stk), 
som medföljer produkten. När de korrekt installerade, ska 
du fylla skruvhålen med gummipropparna.

2. Montera skenan med M4 (10 mm) skruvarna (3 
stk), som medföljer produkten. Se till, att de är 
korrekt monterade.

4. Testa, om din KickScooter slås på och stängs av, 
som den ska. 

1. Ta bort de tre skruvarna på ramen, som visas på skissen. Ta 
därefter bort skyddslocket nära uppladdningsstationen och 
ta bort M3 skruvarna.

5 Installering av sekundärt batteri-set

06 07

Varning: Använd endast skruvarna som 
medföljer produkten.

Framlyktan ska vara 
vänd från föraren. 

Låsaxel
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medföljer produkten.

Framlyktan ska vara 
vänd från föraren. 

Låsaxel



7 Uppladdning

8 Körvägledning

Använd en godkänd hjälm och övrig skyddsutrust-
ning för att minimera risken för skador.

1. Slå på Scootern och kontrollera lampan på 
indikatorn för strömnivå. Ladda scootern,
om batteriet saknar ström.

6 Första körturen       Det är innebär en säkerhetsrisk att lära sig att köra på KickScootern. Du ska läsa 
säkerhetsinstruktionerna via appen, före din första körtur.  

Med hänsyn till din säkerhet, är din nya KickScooter inte aktiverad och kommer ibland att 
avge pip, efter att den blir påslagen. 

Tills den är aktiverad, kommer KickScootern att hålla en mycket låg fart och är ännu inte 
fullt funktionell. Installera appen på din mobilenhet (med Bluetooth 4.0 eller över), skapa 
förbindelse till KickScootern med Bluetooth och följ app-instruktionerna för att aktivera din 
KickScooter och njut därefter av dess maximala prestanda.  

Skanna QR-koden för att ladda ner appen (iOS 8.0 eller över, Android™ 4.3 eller över).

Din KickScooter är fullt uppladdad, när LED-dioden på laddaren skiftar från rött (laddar) till grönt (underhållsladd-
ning). Stäng uppladdningslocket, när du inte laddar.

21 Installera appen och registrera/login.

3

4

Tryck  “Vehicle” / "Search Vehicle" för att skapa 
förbindelse med din KickScooter. KickScootern kommer 
att avge pipljud, när förbindelsen är etablerad. 
Bluetooth-ikonen slutar att blinka. 

Följ app-instruktionerna för att aktivera KickScootern, och lär dig hur du kör säkert. Du kan nu börja att använda 
din KickScooter, kontrollera status med appen och interagera med andra användare. Mycket nöje!

VARNING
Anslut inte laddaren, om uppladdningsporten eller laddningskontakten är våta. Ladda eller använd inte batteriet, om 
det är skadat eller har utsatts för vatten/fukt. Stäng laddningslocket, när du inte laddar.

Stäng 
uppladdningslocket,

när du är färdig 
med att ladda.

Öppna 
uppladdningslocket 

Sätt i 
laddnings-
kontakten.

Uppladdningsport

Uppladdningssteg

08 09

Starta KickScootern. En blinkande Bluetooth-ikon 
indikerar, att KickScootern väntar på att skapa 
förbindelse.

Uppladdningsport
(När ett extra batteri 
är anslutet)

Vehicle Fans Moments MeDiscover

Segway-Ninebot App
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VARNING
Vid hård inbromsning riskerar du allvarlig skada på grund av dåligt väggrepp och fall. Håll en moderat hastighet 
och ta höjd för potentiell fara. 

3. Placera din andra fot på fot på fotstödet för att hålla 
båda fötterna stabila. Vrid på det högra 
gashandtaget för att få fart, när du har balansen. 
Observera: Med hänsyn till din säkerhet kommer 
motorn inte att aktiveras, förrän scootern når upp 
till 4 km/t. 

4. Sänk farten genom att släppa gashandtaget, rör 
handbromsens växelreglage snabbt och trampa 
samtidigt ner fotbromsen för att utlösa mekanisk 
bromsning för att göra en hård inbromsning. 

2. Ställ dig med en fot på fotstödet och skjut 
igång med den andra foten, så du börjar 
att rulla.

5. Ändra kroppsvikten, när du ska svänga, och 
vrid samtidigt handtaget en smula. 

Var rädd om ditt huvud, när du 
kör genom dörröppningar. 

Håll koll på farten, när du kör nedför en backe. Använd 
båda bromsarna samtidigt, när du kör i hög hastighet. 

Håll din hastighet mellan 5-10 km/t, när du kör över vägbulor, 
dörrtrösklar, ojämn väg eller andra ojämna underlag. Böj knäna 
lätt för att bättre hantera dessa typer av underlag.

9 Varningar

KÖR INTE kickscootern vid 
regnväder.

     VARNING
Det kan medföra allvarlig skada, om man inte följande 
instruktioner följs.  

10 11
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VRID INTE runt handtaget våldsamt, 
medan du kör i hög hastighet. 

KÖR INTE på motorvägar 
eller landsvägar. 

KÖR INTE genom vattenpölar eller 
andra ansamlingar med vatten. I 
sådana situationer ska du sänka 
hastigheten och undvika hindret.

KickScootern är endast avsedd för 
en förare. Kör inte två på den och ta 
inte med passagerare. Kör inte med 
ett barn. Använd inte fordonet om du 
är gravid.

PRESSA INTE ner gashandtaget, när du drar 
Kickscootern. 

BÄR INTE tunga saker 
på styret. 

KÖR INTE på Kickscootern med 
bara en fot. 

Undvik att köra in i hinder med 
däcken/hjulen.

12 13
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11 Underhåll

Rengöring och förvaring

Använd en mjuk, fuktig trasa för att torka av basen. Intorkad jord kan borstas av med en fuktig, mjuk borste och därefter rengöras med en 
mjuk, fuktig trasa. 

OBSERVERA 

Rengör inte din KickScooter i alkohol, bensin, aceton eller andra frätande lösningsmedel, då dessa kan skada din KickScooters utseende 
såväl som inre konstruktion. Rengör inte din KickScooter med en högtryckstvätt eller vattenslang. 

        VARNING 

Se till att KickScootern är AVSTÄNGD, att laddningskontakten är utdraget, och att gummilocket på laddningsporten är ordentligt fastsatt 
innan rengöring, annars riskerar du att skada elektriska komponenter.  

Förvara din KickScooter på en sval och torr plats. Låt den inte stå utomhus under längre tid. Om KickScootern utsätts för solljus och 
extrema temperaturer (både kallt och varmt) kommer det att påskynda åldringsprocessen på plastdelarna samt möjligen reducera 
batteriets livstid. . 

10 Hopfällning och transport

Hopfällning

Trampa på hopfällningspedalen, medan 
du försiktigt skjuter styret framåt. 
 

Fäll ned styret, tills det låser/klickar 
fast på fotbromsen. 

När din KickScooter är 
hopfälld, kan du lätt bära den 
genom att hålla fast i ramen. 

TA INTE BORT dina händer från styret, 
medan du kör. Kör inte med bara en 
hand på styret. 

KÖR INTE upp och ned i trappor och gör 
inte hopp över hinder.  

RÖR INTE vid navmotorn efter körning, 
då den kan bli varm. 

TRAMPA INTE på fotpedalen, 
medan du kör.  

     VARNING
Håll alltid båda händerna på styret, annars riskerar du att orsaka allvarlig skada pga. förlorad balans och fall. 

14 15

Underhåll av batterier

Ta inte bort batteriet. Borttagande av batteriet är komplicerat och kan ändra maskinens användning: Du kan kontakta en auktoriserad 
reparatör, om produkten fortfarande är under garanti. Om produkten inte är under garanti, kan du kontakta en specialiserad reparatör 
efter eget val. Du kan be om listan över auktoriserade reparatörer på www.segway.com. För fler frågor, kan du kontakta kundservice, som 
finns på www.segway.com.

Förvara eller ladda inte batterierna vid temperaturer utom de givna gränserna (se specifikationer). Punktera inte batteriet. Följ de lokala 
föreskrifterna och regleringarna gällande återvinning av batterier och/eller bortskaffande.  

Ett underhållet batteri har en hög kapacitet även efter många kilometers körning. VIKTIGT: Ladda batteriet efter varje körtur och undvik 
att ladda ur batteriet helt. Batteriets kapacitet och räckvidd är bäst vid rumstemperatur (22 °C), medan användning av batteriet vid 
temperaturer under 0 °C kan reducera räckvidden och kapacitet. Normal räckvidd vid -20 °C halveras i förhållande till vid 22°C vid 
användning av samma batteri. Batteriets räckvidd kommer att öka, när temperaturen stiger. Få mer information i appen.

Byte av däck 
Däck, som medföljer produkten, ska monteras på hjulet av en professionell reparatör. Att ta bort hjulen är komplicerat och felaktig 
montering kan leda till instabilitet och funktionsfel:
– Kontakta en auktoriserad reparatör, om produkten fortfarande är under tillverkarens garanti. Du kan be om listan över auktoriserade 

reparatörer hos kundservice, som finns tillgänglig på www.segway.com.
-  Om produkten inte längre är under garanti, kan du kontakta en specialiserad reparatör efter eget val.
-  Om du har frågor, kan du kontakta kundservice som finns på www.segway.com.

OBSERVERA 

Normalt sett kräver ett fullt uppladdat batteri, uppladdning igen efter 120–180 dagar i standby-mode. Kom ihåg att ladda batteriet efter 
varje användning. Låt inte batteriet laddas ur helt, då detta kan skada batteriet permanent. Elektroniken inne i batteriet registrerar upp- 
och urladdningsförhållande för batteriet, förstörelse orsakat av överupphettning/överuppladdning eller vid användning av batteri vid låga 
temperaturer, täcks inte av garantin.    

        VARNING

Ladda eller använd inte batteriet, om det är skadat eller har utsatts för vatten/fukt. Försök inte att dela på batteriet. Det är risk för brand. 
Inga reservdelar. 

        VARNING

Använd inte KickScootern, om den omgivande temperaturen avviker från fordonets driftstemperatur (se specifikationer). Höga/låga 
temperaturer begränsar fordonets max. prestanda. Det är fara för person- eller produktskada, om fordonet välter.

Annat

Den externa flexibla kabeln på denna transformator kan inte bytas ut: om sladden skadas, ska transformatorn kasseras och bytas ut mot 
en ny. Om du har frågor, kan du kontakta kundservice som finns tillgänglig på www.segway.com. 

I händelse av olycka eller haveri: Kontakta en auktoriserad reparatör, om produkten fortfarande är under garanti. Om inte, kan du kontakta 
en specialiserad reparatör efter eget val. Du kan be om listan över auktoriserade reparatörer på www.segway.com. För alla slags frågor, 
kontakta vänligen kundservice som finns tillgänglig på www.segway.com.

Ett försök har gjorts för att förenkla formuleringen i bruksanvisningen för användarna. Om en åtgärd verkar för komplicerad för en 
användare, rekommenderas det att kontakta en auktoriserad / specialiserad reparatör eller kundservice.
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Rengöring och förvaring

Använd en mjuk, fuktig trasa för att torka av basen. Intorkad jord kan borstas av med en fuktig, mjuk borste och därefter rengöras med en 
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        VARNING 

Se till att KickScootern är AVSTÄNGD, att laddningskontakten är utdraget, och att gummilocket på laddningsporten är ordentligt fastsatt 
innan rengöring, annars riskerar du att skada elektriska komponenter.  

Förvara din KickScooter på en sval och torr plats. Låt den inte stå utomhus under längre tid. Om KickScootern utsätts för solljus och 
extrema temperaturer (både kallt och varmt) kommer det att påskynda åldringsprocessen på plastdelarna samt möjligen reducera 
batteriets livstid. . 

[1] Typisk räckvidd: Testat vid full effekt, 75 kg, 25°, 60% av maximum hastighet på trottoar

* * Några av de faktorer som påverkar räckvidden är: hastighet, antal start / stopp, utomhustemperatur osv.

[2] Alla KickScooter-modeller kan installera extra batteri. Några av parametrarna kommer i så fall att ändra sig.

12 Specifikationer

16 17

Underhåll av batterier
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användning av samma batteri. Batteriets räckvidd kommer att öka, när temperaturen stiger. Få mer information i appen.

Byte av däck 
Däck, som medföljer produkten, ska monteras på hjulet av en professionell reparatör. Att ta bort hjulen är komplicerat och felaktig 
montering kan leda till instabilitet och funktionsfel:
– Kontakta en auktoriserad reparatör, om produkten fortfarande är under tillverkarens garanti. Du kan be om listan över auktoriserade 

reparatörer hos kundservice, som finns tillgänglig på www.segway.com.
-  Om produkten inte längre är under garanti, kan du kontakta en specialiserad reparatör efter eget val.
-  Om du har frågor, kan du kontakta kundservice som finns på www.segway.com.

OBSERVERA 

Normalt sett kräver ett fullt uppladdat batteri, uppladdning igen efter 120–180 dagar i standby-mode. Kom ihåg att ladda batteriet efter 
varje användning. Låt inte batteriet laddas ur helt, då detta kan skada batteriet permanent. Elektroniken inne i batteriet registrerar upp- 
och urladdningsförhållande för batteriet, förstörelse orsakat av överupphettning/överuppladdning eller vid användning av batteri vid låga 
temperaturer, täcks inte av garantin.    

        VARNING

Ladda eller använd inte batteriet, om det är skadat eller har utsatts för vatten/fukt. Försök inte att dela på batteriet. Det är risk för brand. 
Inga reservdelar. 

        VARNING

Använd inte KickScootern, om den omgivande temperaturen avviker från fordonets driftstemperatur (se specifikationer). Höga/låga 
temperaturer begränsar fordonets max. prestanda. Det är fara för person- eller produktskada, om fordonet välter.

Annat

Den externa flexibla kabeln på denna transformator kan inte bytas ut: om sladden skadas, ska transformatorn kasseras och bytas ut mot 
en ny. Om du har frågor, kan du kontakta kundservice som finns tillgänglig på www.segway.com. 

I händelse av olycka eller haveri: Kontakta en auktoriserad reparatör, om produkten fortfarande är under garanti. Om inte, kan du kontakta 
en specialiserad reparatör efter eget val. Du kan be om listan över auktoriserade reparatörer på www.segway.com. För alla slags frågor, 
kontakta vänligen kundservice som finns tillgänglig på www.segway.com.

Ett försök har gjorts för att förenkla formuleringen i bruksanvisningen för användarna. Om en åtgärd verkar för komplicerad för en 
användare, rekommenderas det att kontakta en auktoriserad / specialiserad reparatör eller kundservice.

Typ

Dimensioner

Vikt

Parametrar

Batteri 

Motor

Laddare

Egenskaper

Däck

Bromsljus

Utfälld längd x bredd x höjd

Hopfälld längd x bredd x höjd

Belastning

Kører/bruger Rekommenderad ålder

Rekommenderad höjd

Max hastighet

Normal räckvidd [1] 

Max lutning

Driftstemperatur

Förvaringstemperatur

IP klassificering

Uppladdningstid

Rekommenderad terräng

Max. laddspänning

Uppladdningstemperatur 0–40°C

Nominell kapacitet

Batteriets styresystem

Nominell spänning Input

Nominell spänning Output

Nominell ström

Nominell spänning

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

Överupphettning; kortslutning; skydd mot överström och överuppladdning

Antal 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/trottoar; hinder <1 cm; hål <3 cm

20 km/t

LED bakljus

Förarinställningar

Däck

Hastighets-begränsning, Standardinställning och Sportinställning

Material: Icke-pneumatiska däck, syntetiskt gummi. Storlek: 9 tum

Netto Ca. 13.5kg

E22E/E22D E22



Rengöring och förvaring

Använd en mjuk, fuktig trasa för att torka av basen. Intorkad jord kan borstas av med en fuktig, mjuk borste och därefter rengöras med en 
mjuk, fuktig trasa.

OBSERVERA

Rengör inte din KickScooter i alkohol, bensin, aceton eller andra frätande lösningsmedel, då dessa kan skada din KickScooters utseende 
såväl som inre konstruktion. Rengör inte din KickScooter med en högtryckstvätt eller vattenslang.

VARNING 

Se till att KickScootern är AVSTÄNGD, att laddningskontakten är utdraget, och att gummilocket på laddningsporten är ordentligt fastsatt 
innan rengöring, annars riskerar du att skada elektriska komponenter.

Förvara din KickScooter på en sval och torr plats. Låt den inte stå utomhus under längre tid. Om KickScootern utsätts för solljus och 
extrema temperaturer (både kallt och varmt) kommer det att påskynda åldringsprocessen på plastdelarna samt möjligen reducera 
batteriets livstid. .

[1] Typisk räckvidd: Testat vid full effekt, 75 kg, 25°, 60% av maximum hastighet på trottoar

* * Några av de faktorer som påverkar räckvidden är: hastighet, antal start / stopp, utomhustemperatur osv.

[2] Alla KickScooter-modeller kan installera extra batteri. Några av parametrarna kommer i så fall att ändra sig.

12 Specifikationer
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Underhåll av batterier

Ta inte bort batteriet. Borttagande av batteriet är komplicerat och kan ändra maskinens användning: Du kan kontakta en auktoriserad 
reparatör, om produkten fortfarande är under garanti. Om produkten inte är under garanti, kan du kontakta en specialiserad reparatör 
efter eget val. Du kan be om listan över auktoriserade reparatörer på www.segway.com. För fler frågor, kan du kontakta kundservice, som 
finns på www.segway.com.

Förvara eller ladda inte batterierna vid temperaturer utom de givna gränserna (se specifikationer). Punktera inte batteriet. Följ de lokala 
föreskrifterna och regleringarna gällande återvinning av batterier och/eller bortskaffande.

Ett underhållet batteri har en hög kapacitet även efter många kilometers körning. VIKTIGT: Ladda batteriet efter varje körtur och undvik 
att ladda ur batteriet helt. Batteriets kapacitet och räckvidd är bäst vid rumstemperatur (22 °C), medan användning av batteriet vid 
temperaturer under 0 °C kan reducera räckvidden och kapacitet. Normal räckvidd vid -20 °C halveras i förhållande till vid 22°C vid 
användning av samma batteri. Batteriets räckvidd kommer att öka, när temperaturen stiger. Få mer information i appen.

Byte av däck
Däck, som medföljer produkten, ska monteras på hjulet av en professionell reparatör. Att ta bort hjulen är komplicerat och felaktig 
montering kan leda till instabilitet och funktionsfel:
– Kontakta en auktoriserad reparatör, om produkten fortfarande är under tillverkarens garanti. Du kan be om listan över auktoriserade 

reparatörer hos kundservice, som finns tillgänglig på www.segway.com.
-  Om produkten inte längre är under garanti, kan du kontakta en specialiserad reparatör efter eget val.
-  Om du har frågor, kan du kontakta kundservice som finns på www.segway.com.

OBSERVERA

Normalt sett kräver ett fullt uppladdat batteri, uppladdning igen efter 120–180 dagar i standby-mode. Kom ihåg att ladda batteriet efter 
varje användning. Låt inte batteriet laddas ur helt, då detta kan skada batteriet permanent. Elektroniken inne i batteriet registrerar upp- 
och urladdningsförhållande för batteriet, förstörelse orsakat av överupphettning/överuppladdning eller vid användning av batteri vid låga 
temperaturer, täcks inte av garantin.

VARNING

Ladda eller använd inte batteriet, om det är skadat eller har utsatts för vatten/fukt. Försök inte att dela på batteriet. Det är risk för brand.
Inga reservdelar.

VARNING

Använd inte KickScootern, om den omgivande temperaturen avviker från fordonets driftstemperatur (se specifikationer). Höga/låga 
temperaturer begränsar fordonets max. prestanda. Det är fara för person- eller produktskada, om fordonet välter.

Annat

Den externa flexibla kabeln på denna transformator kan inte bytas ut: om sladden skadas, ska transformatorn kasseras och bytas ut mot 
en ny. Om du har frågor, kan du kontakta kundservice som finns tillgänglig på www.segway.com.

I händelse av olycka eller haveri: Kontakta en auktoriserad reparatör, om produkten fortfarande är under garanti. Om inte, kan du kontakta 
en specialiserad reparatör efter eget val. Du kan be om listan över auktoriserade reparatörer på www.segway.com. För alla slags frågor,
kontakta vänligen kundservice som finns tillgänglig på www.segway.com.

Ett försök har gjorts för att förenkla formuleringen i bruksanvisningen för användarna. Om en åtgärd verkar för komplicerad för en 
användare, rekommenderas det att kontakta en auktoriserad / specialiserad reparatör eller kundservice.

Typ

Dimensioner

Vikt

Parametrar

Batteri 

Motor

Laddare

Egenskaper

Däck

Bromsljus

Utfälld längd x bredd x höjd

Hopfälld längd x bredd x höjd

Belastning

Kører/bruger Rekommenderad ålder

Rekommenderad höjd

Max hastighet

Normal räckvidd [1] 

Max lutning

Driftstemperatur

Förvaringstemperatur

IP klassificering

Uppladdningstid

Rekommenderad terräng

Max. laddspänning

Uppladdningstemperatur 0–40°C

Nominell kapacitet

Batteriets styresystem

Nominell spänning Input

Nominell spänning Output

Nominell ström

Nominell spänning

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

Överupphettning; kortslutning; skydd mot överström och överuppladdning

Antal 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/trottoar; hinder <1 cm; hål <3 cm

20 km/t

LED bakljus

Förarinställningar

Däck

Hastighets-begränsning, Standardinställning och Sportinställning

Material: Icke-pneumatiska däck, syntetiskt gummi. Storlek: 9 tum

Netto Ca. 13.5kg

E22E/E22D E22



[1] Typisk räckvidd: Testat vid full effekt, 75 kg, 25°, 60% av maximum hastighet på trottoar

* * Några av de faktorer som påverkar räckvidden är: hastighet, antal start / stopp, utomhustemperatur osv.

[2] Alla KickScooter-modeller kan installera extra batteri. Några av parametrarna kommer i så fall att ändra sig.
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Typ

Dimensioner

Vikt

Parametrar

Batteri 

Motor

Laddare

Egenskaper

Däck

Bromsljus

Utfälld längd x bredd x höjd

Hopfälld längd x bredd x höjd

Belastning

Kører/bruger Rekommenderad ålder

Rekommenderad höjd

Max hastighet

Normal räckvidd [1] 

Max lutning

Driftstemperatur

Förvaringstemperatur

IP klassificering

Uppladdningstid

Rekommenderad terräng

Max. laddspänning

Uppladdningstemperatur 0–40°C

Nominell energi

Batteriets styresystem

Nominell spänning Input

Nominell spänning Output

Nominell ström

Nominell spänning

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 kapacitet 5960 mAh

Nominel power 300 W, 0.3 kW

Överupphettning; kortslutning; skydd mot överström och överuppladdning 

Antal batterier [2] 1

100–240 V~

42 V 

1.7 A

71 W, 0.071 kW

15+ years

120–200 cm

IPX4

Ca. 4 t

Asfalt/trottoar; hinder <1 cm; hål <3 cm

20 km/t

LED bakljus

Förarinställningar

Däck

Hastighets-begränsning, Standardinställning och Sportinställning

LED-lysdioder /

Stötdämpare Foran

Material: Icke-pneumatiska däck, syntetiskt gummi. Storlek: 9 tum

Netto 14.3 kg

E25D

25 km/t

Användardefinierad färg

E25E

28 km/t

Användardefinierad färg

E25A Typ

Dimensioner

Vikt

Parametrar

Batteri 

Motor

Laddare

Egenskaper

Däck

Bromsljus

Utfälld längd x bredd x höjd

Hopfälld längd x bredd x höjd

Belastning

Kører/bruger Rekommenderad ålder

Rekommenderad höjd

Max hastighet

Normal räckvidd [1] 

Max lutning

Driftstemperatur

Förvaringstemperatur

IP klassificering

Uppladdningstid

Rekommenderad terräng

Max. laddspänning

Uppladdningstemperatur 0–40°C

Nominell energi

Batteriets styresystem

Nominell spänning Input

Nominell spänning Output

Nominell ström

Nominell spänning

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 kapacitet 10.2 Ah

Nominel power 300 W, 0.3 kW

Överupphettning; kortslutning; skydd mot överström och överuppladdning 

Antal batterier 2

100–240 V~

42 V 

1.7 A

71 W, 0.071 kW

15+ years

120–200 cm

IPX4

Ca. 7,5 t

Asfalt/trottoar; hinder <1 cm; hål <3 cm

30 km/t

LED bakljus

Förarinställningar

Däck

Hastighets-begränsning, Standardinställning och Sportinställning

LED-lysdioder Användardefinierad färg

Stötdämpare Foran

Material: Icke-pneumatiska däck, syntetiskt gummi. Storlek: 9 tum

Netto 15.0 kg

E45

[1] Typisk räckvidd: Testat vid full effekt, 75 kg, 25°, 60% av maximum hastighet på trottoar

 * Några av de faktorer som påverkar räckvidden är: hastighet, antal start / stopp, utomhustemperatur osv.

20 km/t

/

E45D

25 km/t

Användardefinierad färg

 E45E



[1] Typisk räckvidd: Testat vid full effekt, 75 kg, 25°, 60% av maximum hastighet på trottoar

* * Några av de faktorer som påverkar räckvidden är: hastighet, antal start / stopp, utomhustemperatur osv.

[2] Alla KickScooter-modeller kan installera extra batteri. Några av parametrarna kommer i så fall att ändra sig.

18 19

Typ

Dimensioner

Vikt

Parametrar

Batteri 

Motor

Laddare

Egenskaper

Däck

Bromsljus

Utfälld längd x bredd x höjd

Hopfälld längd x bredd x höjd

Belastning

Kører/bruger Rekommenderad ålder

Rekommenderad höjd

Max hastighet

Normal räckvidd [1] 

Max lutning

Driftstemperatur

Förvaringstemperatur

IP klassificering

Uppladdningstid

Rekommenderad terräng

Max. laddspänning

Uppladdningstemperatur 0–40°C

Nominell energi

Batteriets styresystem

Nominell spänning Input

Nominell spänning Output

Nominell ström

Nominell spänning

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 kapacitet 5960 mAh

Nominel power 300 W, 0.3 kW

Överupphettning; kortslutning; skydd mot överström och överuppladdning 

Antal batterier [2] 1

100–240 V~

42 V 

1.7 A

71 W, 0.071 kW

15+ years

120–200 cm

IPX4

Ca. 4 t

Asfalt/trottoar; hinder <1 cm; hål <3 cm

20 km/t

LED bakljus

Förarinställningar

Däck

Hastighets-begränsning, Standardinställning och Sportinställning

LED-lysdioder /

Stötdämpare Foran

Material: Icke-pneumatiska däck, syntetiskt gummi. Storlek: 9 tum

Netto 14.3 kg

E25D

25 km/t

Användardefinierad färg

E25E

28 km/t

Användardefinierad färg

E25A Typ

Dimensioner

Vikt

Parametrar

Batteri 

Motor

Laddare

Egenskaper

Däck

Bromsljus

Utfälld längd x bredd x höjd

Hopfälld längd x bredd x höjd

Belastning

Kører/bruger Rekommenderad ålder

Rekommenderad höjd

Max hastighet

Normal räckvidd [1] 

Max lutning

Driftstemperatur

Förvaringstemperatur

IP klassificering

Uppladdningstid

Rekommenderad terräng

Max. laddspänning

Uppladdningstemperatur 0–40°C

Nominell energi

Batteriets styresystem

Nominell spänning Input

Nominell spänning Output

Nominell ström

Nominell spänning

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 kapacitet 10.2 Ah

Nominel power 300 W, 0.3 kW

Överupphettning; kortslutning; skydd mot överström och överuppladdning 

Antal batterier 2

100–240 V~

42 V 

1.7 A

71 W, 0.071 kW

15+ years

120–200 cm

IPX4

Ca. 7,5 t

Asfalt/trottoar; hinder <1 cm; hål <3 cm

30 km/t

LED bakljus

Förarinställningar

Däck

Hastighets-begränsning, Standardinställning och Sportinställning

LED-lysdioder Användardefinierad färg

Stötdämpare Foran

Material: Icke-pneumatiska däck, syntetiskt gummi. Storlek: 9 tum

Netto 15.0 kg

E45

[1] Typisk räckvidd: Testat vid full effekt, 75 kg, 25°, 60% av maximum hastighet på trottoar

 * Några av de faktorer som påverkar räckvidden är: hastighet, antal start / stopp, utomhustemperatur osv.

20 km/t

/

E45D

25 km/t

Användardefinierad färg

 E45E



För model: E22D, E22E,E25D, E25E, E45D, E45E

Denna produkt är certifierad till ANSI/CAN/UL-2272 by CSA.

Batteriet är i enlighet med UN/DOT 38.3.

EU-överensstämmelseförsäkran

Viktig WEEE information

Information om WEEE kassering och återvinning / Korrekt kassering av denna produkt. Den överkryssade avfallsbehållaren symboliserar, 

att denna produkt inte får kasseras tillsammans med osorterat matavfall, utan ska specialbehandlas. Detta gäller för hela EU.  

Elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) innehåller material, komponenter och ämnen, som kan vara farliga och skadliga för människors 

hälsa och miljön, när avfallet av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) inte kasseras/bortskaffas korrekt. Konsumenter ska använda 

de kommunala insamlingsanläggningarna för att minska den miljömässiga belastningen i förbindelse med bortskaffande av avfall från 

elektrisk och elektronisk utrustning och öka möjligheterna för återvinning och återanvändning av detta avfall.

Information om återvinning av batterier för EU.

Batterier och batteriemballage är märkta enligt det europeiska direktivet 2006/66/DC och 2013/56/EU gällande batterier och 

ackumulatorer samt använda batterier och ackumulatorer. I direktivet fastställs reglerna för bortskaffande och återvinning av använda 

batterier och ackumulatorer gällande för hela EU. Många olika batterier är försedda med detta märke för att därmed indikera, att batteriet 

inte ska kastas tillsammans med vanligt hushållsavfall utan ska levereras tillbaka enligt detta direktiv.  

Enligt det europeiska direktivet 2006/66/EC och 2013/56/EU, sätts märkesetiketter på batterier och ackumulatorer för att indikera, att 

de ska samlas in separat från annat avfall och återvinnas. Etiketten på batteriet kan inkludera en kemisk symbol för metalltypen i batteriet 

(Pb = bly, Hg = kvicksilver, Cd = kadmium). Användare av batterier och ackumulatorer får inte bortskaffa dessa som osorterat kommunalt 

avfall. För korrekt återvinning ska du returnera batteriet till leverantören eller använda lämpligt insamlingsställe. Produktansvar är viktigt 

för att minimera batteriernas potentiellt skadliga effekt på miljö och människors hälsa på grund av potentiellt innehåll av farliga 

giftämnen. 

Elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) innehåller material, komponenter och ämnen, däribland batterier, som kan vara farliga och skadliga för 

människors hälsa och miljön, när avfallet från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) inte bortskaffas korrekt. Produkter, som är märkta med 

ovanstående "överkryssad avfallsbehållare", är elektrisk och elektronisk utrustning. Den överkryssade avfallsbehållaren symboliserar, att avfall från 

elektrisk och elektronisk utrustning inte får kasseras med osorterat hushållsavfall, utan ska behandlas separat.

Begränsning av direktivet om farliga ämnen (RoHS)

För model: E22, E25A, E45

Denna produkt är certifierad till ANSI/CAN/UL-2272 by CSA.

Batteriet är i enlighet med UN/DOT 38.3.

FCC--överensstämmelseförsäkran för USA

Denne anordning overholder del 15 i FCC-reglerne. Drift er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enhed må ikke forårsage skadelig 

interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens som kan forårsage uønsket drift. 

OBSERVERA:

Dette udstyr er blevet testet og fundet at overholde grænserne for et digitalt udstyr i klasse B i henhold til del 15 i FCC-reglerne. Dessa 

gränser är till för att ge rimligt skydd mot skadlig interferens i en heminstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla 

radiofrekvensenergi, och om man inte installerar och använder enigt instruktionerna, kan det orsaka skadlig interferens med 

radiokommunikation. Detta är dock ingen garanti för, att interferens inte uppstår i en bestämd installation. Om denna utrustning 

förorsakar skadlig interferens med radio- eller TV-mottagare, som kan bestämmas genom att stänga av och slå på utrustningen, 

rekommenderas användaren att försöka korrigera störningen med hjälp av en eller flera av följande åtgärder:

— Omdirigera eller flytta mottagaren.

— Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.

— Anslut utrustningen till ett eluttag på en annan krets än den, mottagaren är ansluten till.

— Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio / tv-tekniker för att få hjälp

Denna anordning uppfyller FCC-strålingsexponeringsgränser, fastställda för en okontrollerad miljö. 

IC-överensstämmelseförsäkran för Canada

Denna enhet följer Industry Canada IC-licensfria RSS-standard (s).  Drift är underlagt följande två villkor: (1) denna enhet får inte orsaka skadlig 

interferens, och (2) denna enhet ska acceptera alla mottagna interferenser, däribland interferens som kan orsaka oönskad funktion.

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

Varken Segway Inc. eller Ninebot kan hållas ansvariga för ändringar eller modifikationer, som inte är godkända av Segway Inc. eller Ninebot. 

Modifikationer, som inte uttryckligen godkända, kan medföra indragning av användarens rätt att använda utrustningen. 
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För model: E22D, E22E,E25D, E25E, E45D, E45E

Denna produkt är certifierad till ANSI/CAN/UL-2272 by CSA.

Batteriet är i enlighet med UN/DOT 38.3.

EU-överensstämmelseförsäkran

Viktig WEEE information

Information om WEEE kassering och återvinning / Korrekt kassering av denna produkt. Den överkryssade avfallsbehållaren symboliserar, 

att denna produkt inte får kasseras tillsammans med osorterat matavfall, utan ska specialbehandlas. Detta gäller för hela EU.  
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Begränsning av direktivet om farliga ämnen (RoHS)

För model: E22, E25A, E45

Denna produkt är certifierad till ANSI/CAN/UL-2272 by CSA.

Batteriet är i enlighet med UN/DOT 38.3.
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rekommenderas användaren att försöka korrigera störningen med hjälp av en eller flera av följande åtgärder:

— Omdirigera eller flytta mottagaren.

— Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.

— Anslut utrustningen till ett eluttag på en annan krets än den, mottagaren är ansluten till.

— Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio / tv-tekniker för att få hjälp

Denna anordning uppfyller FCC-strålingsexponeringsgränser, fastställda för en okontrollerad miljö. 

IC-överensstämmelseförsäkran för Canada

Denna enhet följer Industry Canada IC-licensfria RSS-standard (s).  Drift är underlagt följande två villkor: (1) denna enhet får inte orsaka skadlig 

interferens, och (2) denna enhet ska acceptera alla mottagna interferenser, däribland interferens som kan orsaka oönskad funktion.

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

Varken Segway Inc. eller Ninebot kan hållas ansvariga för ändringar eller modifikationer, som inte är godkända av Segway Inc. eller Ninebot. 

Modifikationer, som inte uttryckligen godkända, kan medföra indragning av användarens rätt att använda utrustningen. 

13 Auktorisationer

20 21

FCC ID: 2ALS8-KS0001

IC: 22636-KS0001
E45

FCC ID: 2ALS8-KS0003

IC: 22636-KS0003
E25A

FCC ID: 2ALS8-NT9529

IC: 22636-NT9529
E22



Ninebot™ är registrerat varumärke, Ninebot (Tianjin) teknologi Co., Ltd; Segway och Rider Design är registrerade varumärken från 

Segway Inc.; Android, Google Play är varumärken från Google Inc. App Store är en tjänst från Apple Inc. De respektive ägarna förbehåller 

sig rättigheterna till sina varumärken, som hänvisas till i denna manual.  

Kickscootern omfattas av relevanta patent. För patentinformation, gå till http://www.segway.com. 

Vi har försökt att inkludera beskrivningar och instruktioner som gäller för alla KickScooterns funktioner. Dock kan din KickScooter variera 

lite grann från den, som är illustrerad i detta dokument, på grund av kontinuerliga förbättringar och designförändringar. Gå till Apple App 

Store (iOS) eller Google Play Store (Android) för att ladda ner och installera appen.  

Observera, att det finns olika Segway och Ninebot by Segway modeller med olika funktioner, varav några av de nämnda funktionerna 

möjligtvis inte är til lgängliga för din enhet. Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra ändringar i  design och funktionalitet på 

KickScootern samt dokumentation utan förvarning.  

© 2020 Ninebot (Beijing) Tech Co. Ltd.  Alla rättigheter förbehållna.

Denna produkt från Ninebot (Changzhou) Tech.Co., Ltd., inklusive delar (kablar, sladdar etc.), uppfyller kraven enligt direktiv 2011/65/EU 

gällande restriktioner av användande av vissa farliga ämnen i elektronik och elektronisk utrustning ("RoHS recast" eller RoHS 2").

Radio- och telekommunikationsterminaler utrustnings direktiv.

Verksamheten "Segway Europe BV" försäkrar härmed, att denna enhet uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i 

RED-direktivet 2014/53/ EU, the machine directive 2006/42/ EC och the RoHS directive 2011/65/ EU.

Försäkran om överensstämmelse kan läsas på följande adress: http://eu-en.segway.com/support-instructions.

Segway Europe B.V.

För kontakt inom EU, bara regleringsfrågor: Hogehilweg 8, 1101CC Amsterdam, Holland.

Härmed förklarar Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd att den trådlösa utrustning som anges i detta avsnitt uppfyller de väsentliga kraven 

och andra relevanta skyldigheter enligt direktiv 2014/53 / EU.

Kontakta oss, om du har några problem i förbindelse med körning, underhåll och säkerhet, eller om det är fel/brister på din KickScooter. 

Skandinavien:

Witt A/S.

Gødstrup Søvej 9, 7400 Herning, Danmark

Andra frågor: service@witt.dk

Reservdelar: spareparts@witt.dk

Hemsida: www.wittsverige.se

Europe, Middle East and Africa:
Segway Europe B.V.

Hogehilweg 8, 1101CC Amsterdam, The Netherlands
Website: www.segway.com

Ha serienummer redo på din KickScooter, när du kontaktar Segway. 

Du finner serienummer på undersidan av din KickScooter eller i appen under ’More Settings’ – Basic Information. 

15 Kontakt

14 Varumärke och rättsligt uttalande
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Bluetooth
Frekvensområde

Max. RF Power  

2.4000-2.4835GHz

100mW
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16   Reklamationsrätt och service: segway

Du har 2 års reklamationsrätt* på fabrikations- och materialfel på din nya produkt, gällande från det dokumenterade 
inköpsdatumet. Reklamationsrätten omfattar material och arbetslön. Vid begäran om service bör du informera om 
produktens namn och serienummer. Dessa upplysningar finns på typskylten. Skriv ev. ner denna information här 
i bruksanvisningen, så har de den nära till hands. Detta gör det lättare för servicemontören att hitta de korrekta 
reservdelarna.

Reklamationsrätten täcker inte:

 - Fel och skador, som inte är fabrikations- och materialfel 

 - Om man har använt reservdelar som ej är originaldelar 

 - Om anvisningarna i bruksanvisningen inte har följts 

 - Om inte installationen har skett enligt anvisningarna 

 - Om ej auktoriserade personer har installerat eller reparerat produkten 

 - Repor och skrapmärken 

 - Skador på fotsteg/fotpads

 - Skador på däck/punkteringar 

 - Förslitningsdelar  

Batteri 

• Produkten ska vara anslutet till ström konstant, när den inte används. Detta för att förlänga livstiden  
på batteriet.  

• Ladda endast med en standardkontakt. Produkten får inte användas med någon form av strömomvandlare. 
Användning av andra strömomvandlare kommer att ogiltigförklara garantin. 

• Använd endast den strömförsyning som medföljer från tillverkaren för att ladda denna apparat. 

• Undvik att använda en strömförsyning med en skadad sladd eller kontakt.  
 
* Det är 1 års garanti på batteriet.
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Transportskador

En transportskada, som konstateras vid återförsäljarens leverans hos kunden, är uteslutande en sak mellan kunden 
och återförsäljaren. I händelse, av att kunden själv har stått för transporten av produkten, påtar sig leverantören ingen 
förpliktelse i förbindelse med ev. transportskador. Ev. transportskador ska anmälas omgående och senast 24 timmar 
efter, det att varan är levererad. Annars kommer kundens krav att bli avvisat. 

Ogrundad service

Om produkten skickas till service, och det visar sig att man själv hade kunnat avhjälpa felet genom att följa anvisningarna 
i bruksanvisningen, åligger det kunden själv att betala för servicen.

Kommersiella inköp

Kommersiella inköp är alla inköp av apparater, som inte uteslutande används för privat bruk, utan används till 
kommersiella eller liknande ändamål eller används för uthyrning eller annat bruk, som omfattar flera användare. I 
förbindelse med kommersiella inköp/kommersiell användning gäller ingen garanti, då denna produkt endast är avsedd 
för normal användning på fritiden. 

Service

För begäran om service og reservdelar i Sverige kontaktas den butik, där produkten är inköpt. 

Anmälan om reklamation kan också ske via www.wittsverige.se under fliken ”Service” och schemat  
”Övriga SDA produkter”. 

Med förbehåll för tryckfel. 

Tillverkaren/distributören kan inte hållas ansvariga för produkt- och/eller personskador, om säkerhetsanvisningarna inte 
följs. Garantin bortfaller om anvisningarna inte följs. 

Witt A/S • Gødstrup Søvej 9 • 7400 Herning • Denmark • info@wittsverige.se • www.wittsverige.se 



Tillverkaren förbehåller sig rätten att genomföra produktändringar,   
släppa firmware-uppdateringar samt uppdatera denna bruksanvisning utan föregående varsel.   

Besök www.segway.com eller gå till appen för att ladda ner de senaste uppdateringarna/ändringarna. 

Installera appen, aktivera din KickScooter och ladda ner de senaste uppdateringarna samt säkerhetsinstruktionerna.

www.segway.com


