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Thanks for choosing the Ninebot KickScooter (hereinafter referred to as KickScooter)! 

Your KickScooter is a fashionable transportation device with mobile app, allowing you to connect with other riders.

Enjoy your ride and connect with riders world wide!
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WARNING!
Always use both electric brake and foot brake for emergency stopping. Otherwise you risk falls and/or 

collisions from not achieving the max. braking capability.
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Tack för att du valde Ninebot KickScooter ES-serien!

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! 

 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.
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1 Riding Safety 

1. The KickScooter is a recreational transporter. Before mastering riding skills, you need to practice. Neither Ninebot Inc. (means 

Ninebot (Beijing) Tech Co., Ltd.and its subsidiaries and affiliates) nor Segway Inc. is responsible for any injuries or damage caused 

by a rider's inexperience or failure to follow the instructions in this document.

2. Please understand that you can reduce the risk by following all the instructions and warnings in this manual, but you cannot 

eliminate all the risks. Remember that whenever you ride the KickScooter you risk injury from loss of control, collisions, and falls. 

When entering into public spaces always comply with the local laws and regulations. As with other vehicles, faster speeds require 

longer braking distance. Sudden braking on low traction surfaces could lead to wheel slip, or falls. Be cautious and always keep a 

safe distance between you and other people or vehicles when riding. Be alert and slow down when entering unfamiliar areas.

3. Always wear a helmet when riding. Use an approved bicycle or skateboard helmet that fits properly with the chin strap in place, and 

provides protection for the back of your head.

4. Do not attempt your first ride in any area where you might encounter children, pedestrians, pets, vehicles, bicycles, or other 

obstacles and potential hazards.

5. Respect pedestrians by always yielding the right of way. Pass on the left whenever possible. When approaching a pedestrian from 

the front, stay to the right and slow down. Avoid startling pedestrians. When approaching from behind, announce yourself and slow 

down to walking speed when passing. Please obey local traffic laws and regulations if situation is different.

6. In places without laws comply with the safety guidelines outlined in this manual. Neither Ninebot Inc. nor Segway Inc. is responsible 

for any property damage, personal injury/death, accidents, or legal disputes caused by violations of the safety instructions.

7. Do not allow anyone to ride your KickScooter on his/her own unless they have carefully read this manual and followed the New 

Rider Tutorial in the App. The safety of new riders is your responsibility. Assist new riders until they are comfortable with the basic 

operation of the KickScooter. Make sure each new rider wears a helmet and other protective gear.

8. Before each ride check for loose fasteners and damaged components. If the KickScooter makes abnormal sounds or signals an 

alarm, immediately stop riding. Diagnose your KickScooter via the Ninebot by Segway App and call your dealer/distributor for 

service.

9. Be alert! Scan both far ahead and in front of your KickScooter — your eyes are your best tool for safely avoiding obstacles and low 

traction surfaces (including, but not limited to, wet ground, loose sand, loose gravel, and ice).

10. To reduce risk of injury, you must read and follow all “CAUTION” and “WARNING” notices in this document. Do not ride at an unsafe 

speed. Under no circumstance should you ride on roads with motor vehicles. The manufacturer recommends riders be 14+ years 

old. Always follow these safety instructions:

A. People who should not ride the KickScooter include:

i. Anyone under the influence of alcohol or drugs.

ii. Anyone who suffers from disease that puts them at risk if they engage in strenuous physical activity.

iii. Anyone who has problems with balance or with motor skills that would interfere with their ability to maintain balance.

iv. Anyone whose weight is outside the stated limits (see Specifications).

v.     Pregnant women.

B. Riders under the age of 18 years old should ride under adult supervision.

C. Comply with local laws and regulations when riding this product. Do not ride where prohibited by local laws.

D. To ride safely, you must be able to clearly see what is in front of you and you must be clearly visible to others.

E. Do not ride in the snow, in the rain, or on roads which are wet, muddy, icy, or that are slippery for any reason. Do not ride over 

obstacles (sand, loose gravel, or sticks). Doing so could result in a loss of balance or traction and could cause a fall.

11. Do not attempt to charge your KickScooter if it, the charger, or the power outlet is wet.

12. As with any electronic device, use a surge protector when charging to help protect your KickScooter from damage due to power 

surges and voltage spikes. Only use the Segway supplied charger. Do not use a charger from any other different product models.

13. Use only Ninebot or Segway approved parts and accessories. Do not modify your KickScooter. Modifications to your KickScooter 

could interfere with the operation of the KickScooter, could result in serious injury and/or damage, and could void the Limited 

Warranty.

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 duk 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:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

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. 



04 05

3 Diagram

Rear fender/foot brake 

Folding pedal 

Dashboard & Power button

Electronic throttle

Kickstand

Stem (battery cabin) 

Hub motor

Headlight

Dashboard & Power Button

Speedometer: Indicates the current speed. Also displays error codes when faults are detected.

Power level: Indicates the remaining battery level with 5 bars. Each bar equates to approximately 20% power level.

Power mode (double click the power button to switch the mode): 
—Red "S" icon: Sport mode (maximum power/speed and reduced range).
—White "S" icon: Standard mode (moderate power/speed and range).
—No "S" icon: Speed limit mode (minimum power/speed and increased range).

Bluetooth: A blinking Bluetooth icon indicates that the vehicle is ready to connect. A solid Bluetooth icon indicates that the vehicle is 
connected to a mobile device.

Power button: Short press to power on. Long press to power off. When powered on, single click to turn on/off the headlight. Double-click to 
change power mode. 

Electronic brake

Folding latch

Charge port

Second battery port

Power button
(multi-functional) 

Bluetooth

Speedometer
Power mode

Power level

2 Packing List

Handle Mainframe

When unboxing your KickScooter, please verify that the above items are included in the package. If you are missing any components, 

please contact your dealer/distributor or nearest service center (see contacts in the user manual). After verifying that all components are 

present and in good condition, you can assemble your new KickScooter. 

Please retain the box and packaging materials in case you need to ship your KickScooter in the future. 

Remember to power off your KickScooter and unplug the charge cable before assembling, mounting accessories, or cleaning the 

mainframe. 

Accessories

Battery ChargerM4 Flathead Screw x 5
(one extra)

M4 Hex Wrench

User Materials

Second Battery Pack

QUICK STARTUSER MANUAL LIMITED WARRANTY

ES1 ES2 ES4

Sold separately Included

2   Emballage

Styret   Basen

Skriftligt material

Extra batteri-set

ES4ES1 / ES2 / ES2L

BRUKSANVISNING GARANTI

Tillbehör

M4 skruvar med platt huvud x 5 
(en extra)

M4 insexnyckel Batteriladdare

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. 

QUICK START

3   Översikt

Framlykta

Ram (batterimontering)

Sekundär batteristation

Navmotor

Elektroniskt gashandtag

Instrumentpanel & På/Av kontakt

Elektronisk (hand)broms

Infällbar krok

Uppladdningsport

Speedometer

Bluetooth Inställning

Strömnivå

På/av kontakt 
(multi-funktioner)

Hopfällningspedal

Fotbroms

Stödben

Instrumentpanel och På/av kontakt 

Speedometer: Visar nuvarande fart. Visar också felkoder, när fel observeras.  
Strömnivå: Visar batterinivån med 5 stavar. Varje stav motsvarar cirka 20 % strömnivå. 
Inställning (dubbelklick på På/Av knappen för att byta inställning): 
-Röd ”S” ikon: Sport (max. styrka/fart och reducerad räckvidd).  
-Vit ”S” ikon: Standard (moderat styrka/fart och räckvidd).
-No ”S” ikon: Fartbegränsning (min. styrka/fart och ökad räckvidd). 
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. 

inkluderadsäljs separat
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4 Assembling Your KickScooter

3. Install four screws (two on each side) with 
the included hex wrench.

4. Verify that your KickScooter powers on and off.

2. Firmly connect the wires inside the handle and 
the stem. Slide the handle onto the stem. Be 
aware of the correct orientation.

Head Light 
toward front

1. Unfold the stem and push it until you hear a 
click. Then unfold the kickstand to support 
the scooter.

3. Install the battery pack onto the support bracket 
and tighten the screws securely.

2. Install the support bracket and fasten securely 
with three screws, as shown.

4. Verify that your KickScooter powers on and off.

1. Remove the three screws on the stem, as 
shown. Then remove the cover near the 
charge port.

Follow these steps when installing a second battery pack:

5 Installing a Second Battery Pack4   Montage av din KickScooter

1. Fäll ut basen och skjut den, tills du hör 
ett klick. Slå ut stödbenen för att stödja 
scootern. 

Framlyktan ska vara 
vänd från föraren

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

3. Installera fyra skruvar (två på varje sida) 
med den medföljande insexnyckeln. 

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

5   Installering av sekundärt batteri-set

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

2. Installera stödkonsollen och spänn fast  
den säkert med tre skruvar, som visas  
på skissen.   

3. Sätt fast batteri-setet på stödkonsollen och dra 
åt skruvarna säkert. 

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

Följ dessa steg, när du installerar det sekundära batteri-setet:
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7 Charging

8 Learning to Ride

Wear an approved helmet and other protective gear 
to minimize any possible injury.

1. Power on the scooter and check the 
indicator lamp power level. Charge the 
scooter if the battery level is low.

6 First Ride       There are safety risks when learning to ride the KickScooter. You must read the Safety 
Instructions via the App before your first ride. 

For your safety, your new KickScooter is not activated and will beep occasionally after Power 
ON. 

Until activated, the KickScooter maintains a very low riding speed, and can not be ridden 
with full function. Install the App on your mobile device (with Bluetooth 4.0 or above), 
connect to the KickScooter with Bluetooth, and follow the App instructions to activate your 
KickScooter and enjoy the full performance. 

Scan the QR code to download the App (iOS 8.0 or above, Android™ 4.3 or above). 

Your KickScooter is fully charged when the LED on the charger changes from red (charging) to green (trickle charge). 
Close the charge port cover when not charging. 

21 Install the App and register/login. Power on the KickScooter. A blinking Bluetooth 
icon indicates the KickScooter is waiting for a 
connection. 

3

4

Click “Vehicle”→“Search device” to connect to your 
KickScooter. 
The KickScooter will beep when the connection is 
successful. The Bluetooth icon will stop blinking and 
remain illuminated. 

Follow the App instructions to active the KickScooter and learn how to ride safely.   
You can now start to use your KickScooter, check the status with App, and interact with other users. Have fun! 

     WARNING
Do not connect the charger if the charge port or charge cable is wet.

ES4 
Charge port

Close the charge 
port cover when 

finished.

Open the charge 
port cover.

Insert the 
charge plug.

ES1/ES2 
Charge port

Charging step tips

Vehicle N Fans Club MeDiscover

6   Första körturen

     VARNING
Anslut inte laddaren, om uppladdningsporten eller laddningskontakten är våta. 
Din KickScooter är fullt uppladdad, när LED-dioden på laddaren skiftar från rött (laddar) till grönt 
(underhållsladdning). Stäng uppladdningslocket, när du inte laddar. 

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)

Installera appen och registrera/login. Starta KickScootern.  
En blinkande Bluetooth-ikon indikerar, att 
KickScootern väntar på att skapa förbindelse.

Tryck ”Sök enhet” för att skapa förbindelse med din 
KickScooter. KickScootern kommer att avge pipl-
jud, 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!

7   Uppladdning

ES1/ES2 / ES2L
Uppladdningsport

Öppna 
uppladdningslocket.  

 

Sätt i laddnings-
kontakten. 

 

Stäng 
uppladdningslocket, 
när du är färdig med 

att ladda. 
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WARNING!
Always use both electric brake and foot brake for emergency stopping. Otherwise you risk falls and/or 

collisions from not achieving the max. braking capability.

8   Körvägledning

Använd en godkänd hjälm och övrig skyddsutrustning 
för att minimera risken för skador. 
 

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

ES4
Uppladdningsport

Tips för laddning
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     WARNING
When braking rapidly you risk serious injury due to loss of traction and falls. Maintain a moderate speed and look out 
for potential hazards.

3. Put your other foot on the footrest to keep both feet 
stable. Press the throttle on right hand to speed up 
when you are balanced.
Note, For your safety, the motor will not engage 
until the scooter reachs 1.8 mph 
(3 km/h).

4. Slow down by releasing the throttle;stir the 
brake handle thumb shifter quickly and 
stamp the fender with foot at the same time 
to trigger mechanical braking in order to 
make a sharp brake. 

2. Stand on the footrest with one foot and 
push off with your foot to start gliding.

5. To turn, shift your body weight and turn the 
handle slightly.

Watch your head when passing 
through doorways.

Watch your speed when traveling downhill. Use both 
brakes together when traveling at high speed.

DO NOT ride over speed bumps, thresholds, or other bumps at 
HIGH SPEED.

9 Warnings

DO NOT ride the 
scooter in the rain. 

     WARNING
Failure to follow these instructions could lead to serious injury.

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

2. 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 3 km/t. 

3. 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. 

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

      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. 
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WARNING!
Always use both electric brake and foot brake for emergency stopping. Otherwise you risk falls and/or 

collisions from not achieving the max. braking capability.

      VARNING
Det kan medföra allvarlig skada, om man inte följande 
instruktioner följs. 
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Thanks for choosing the Ninebot KickScooter (hereinafter referred to as KickScooter)! 

Your KickScooter is a fashionable transportation device with mobile app, allowing you to connect with other riders.

Enjoy your ride and connect with riders world wide!
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WARNING!
Always use both electric brake and foot brake for emergency stopping. Otherwise you risk falls and/or 

collisions from not achieving the max. braking capability.

9   Varningar

KÖR INTE scootern vid 
regnväder.

KÖR INTE över en vägbula, dörrtrösklar eller andra 
förhöjningar i HÖG HASTIGHET

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. 
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DO NOT rotate the handle violently while 
driving at high speed. 

DO NOT ride on public roads, 
motorways, or highways.

DO NOT ride through puddles or. 
other bodies of water deeper than 1 
inch (2 cm).

The KickScooter is for one rider only. 
Do not ride double or carry any 
passengers. Do not carry a child.

DO NOT press the throttle when walking 
with the scooter.

DO NOT carry heavy objects on the 
handlebar.

DO NOT ride the scooter with 
only one foot.

Avoid contacting obstacles with the 
tire/wheel.

PRESSA INTE ner gashandtaget, när du 
drar scootern. 

Undvik att köra in i hinder  
med hjulet.  

BÄR INTE tunga saker  
på styret. 

KÖR INTE på scootern med  
bara en fot.  

KÖR INTE på motorvägar  
eller landsvägar. 

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

KÖR INTE genom vattenpölar  
eller andra ansamlingar med vatten, 
som är djupare än 2 cm. 

KickScootern är endast avsedd för  
en förare. Kör inte två på den och ta 
inte med passagerare. Kör inte med 
ett barn. 
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10 Folding and Carrying

Folding

When your KickScooter is folded up, simply lift it by the stem to carry.

Carrying

Step on the folding pedal while pushing the handlebar forward slightly. Then fold the handlebar down until it locks into 
the rear fender.

DO NOT take your hands off the 
handlebar while riding. Do not ride with 
one hand only.

DO NOT ride up and down stairs or jump 
over obstacles. 

DO NOT touch the hub motor after riding 
because it can get hot.

DO NOT step on the folding 
pedal while riding.

     WARNING
Always keep both hands on the handlebar or you risk serious injury due to loss of balance and falls.

TRAMPA INTE på fotpedalen,  
medan du kör.  

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

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.  

      VARNING
Håll alltid båda händerna på styret, annars riskerar du att orsaka allvarlig skada pga. förlorad balans och fall. 
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WARNING!
Always use both electric brake and foot brake for emergency stopping. Otherwise you risk falls and/or 

collisions from not achieving the max. braking capability.

10   Hopfällning och transport

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. 

Hopfällning

Transportering
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11 Maintenance

Cleaning and Storage

Use a soft, wet cloth to wipe the mainframe clean. Hard to remove dirt can be scrubbed with a toothbrush and toothpaste, then cleaned 

with a soft, wet cloth. Scratches on plastic parts can be polished with fine grit abrasive paper. 

NOTE 

Do not wash your KickScooter with alcohol, gasoline, acetone, or other corrosive/volatile solvents. These substances may damage the 

appearance and internal structure of your KickScooter. Do not wash your KickScooter with a power washer or hose. 

        WARNING 

Make sure the KickScooter is powered OFF, the charging cable is unplugged, and the rubber cap on the charge port is tightly sealed before 

cleaning; otherwise you may damage the electronic components. 

Store your KickScooter in a cool, dry place. Do not store it outdoors for extended periods of time. Exposure to sunlight and temperature 

extremes (both hot and cold) will accelerate the aging process of the plastic components and may reduce battery life. 

Battery Pack Maintenance 

Do not store or charge the battery at temperatures outside the stated limits (see Specifications). Do not puncture the battery. Refer to 

your local laws and regulations regarding battery recycling and/or disposal. 

A well maintained battery can perform well even after many miles of riding. Charge the battery after each ride and avoid draining the 

battery completely. When used at room temperature (70°F [22°C]) the battery range and performance is at its best; whereas using it at 

temperatures below 32°F (0°C) can decrease range and performance. Typically, at -4°F (-20°C) range can be half that of the same battery 

at 70°F (22°C). Battery range will recover when temperature rises. More details are available in the App. 

NOTE 

Typically, a fully charged battery should retain charge for 120-180 days in Standby Mode. A low-power battery should retain charge for 

30-60 days in Standby Mode. Remember to charge the battery after each use. Completely draining the battery may cause permanent 

damage to the battery. Electronics inside the battery record the charge-discharge condition of the battery; damage caused by 

over-discharge or under-discharge will not be covered by the Limited Warranty. 

        WARNING 

Do not attempt to disassemble the battery. Risk of fire. No user serviceable parts.

        WARNING 

Do not ride when the ambient temperature is outside the machine operation temperature (see Specifications) because low/high 

temperature will limit the maximum power/torque. Doing so could cause personal injury or property damage due to slips or falls.
[1] Typical Range: tested while riding under full power, 165 lbs (75 kg) load, 77°F (25°C), 60% of max. speed on average on pavement.
[2] All KickScooter models could install the second battery. Some of the parameters would change in this case.

12 Specifications

Item

Dimensions

Weight

Machine 
Parameters

Battery 

Motor

Charger

Features

Brake Light

Unfold: Length x Width x Height

Fold: Length x Width x Height

Payload

Rider Recommended Age

Required Height 

Max. Speed

Typical Range [1] 

Max. Slope

Operating Temperature

Storage Temperature

IP Rating

Traversable Terrain

Max. Charging Voltage

Charging Temperature 32–104°F (0-40°C)

Nominal Capacity 

Battery Management System

Input Voltage

Output Voltage

Output Current

Nominal Voltage

Nominal Power

Output Power

Max. Power

Duration of Charging

40x17x45 in (102×43×113 cm)

45x17x16 in (113×43×40 cm)

55–220 lbs (25–100 kg)

15.5 miles (25 km)

10%

36 VDC

14–104°F (-10–40°C)

-4–122°F (-20–50°C)

42 VDC

187 Wh

250 W   

500 W

Over-heating, short circuit, over-current and over-charge protection

Number Of Batteries [2] 1

100-240 VAC

42 VDC

1.7 A

71 W

14+ years

3’ 11”–6’ 6” (120–200 cm)

IP54

asphalt/flat pavement; obstacles < 0.4 in (1 cm); gaps < 1.2 in (3 cm)

12.4 mph (20 km/h)

3.5 h

reflector LED rear light

Shock Absorber front front & rear

Atmosphere Light N/A Customizable colour

Riding Modes Speed limit mode, Standard mode and Sport mode

3.5 h 

Net 24.9 lbs (11.3 kg)

15.5 miles (25 km)

10%

300 W

700 W

1

187 Wh

27.6 lbs (12.5 kg)

15.5 mph (25 km/h)

7 h 

800 W

28.0 miles (45 km)  

18.6 mph (30 km/h)

15%

300 W

2

374 Wh

30.9 lbs (14.0 kg)

ES1 ES2 ES4

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. Repor på plastdelar kan poleras med fint sandpapper. Starta 
försiktigt våtslippapper korn 400 och avsluta med korn 800–1200 beroende på det önskade resultatet. 

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. 

Underhåll av batterier
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. 

Underhåll av mekaniska delar
Dra åt alla skruvar regelbundet. Smörj stötdämparfjädern med syrafri olja på bakhjulet på ES2 / ES2L. 

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
Försök inte att dela på batteriet. Det är risk för brand. Inga reservdelar. 
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WARNING!
Always use both electric brake and foot brake for emergency stopping. Otherwise you risk falls and/or 

collisions from not achieving the max. braking capability.
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WARNING!
Always use both electric brake and foot brake for emergency stopping. Otherwise you risk falls and/or 

collisions from not achieving the max. braking capability.

10   Specifikationer

Typ ES1 ES2 ES2L ES4

Dimensioner
Utfälld längd x bredd x höjd (1) 102 x 43 x 113 cm

Hopfälld längd x bredd x höjd 113 x 43 x 40 cm

Vikt Netto 11,3 kg 12,5 kg 12,3 kg 14,0 kg

Förare

Totalvikt 25-100 kg

Rekommenderad ålder 14-60 år

Erforderlig längd 120-200 cm

Parametrar

Max. hastighet 20 km/t 25 km/t 20 km/t 30 km/t

Normal räckvidd 25 km 25 km 25 km 45 km

Max lutning 10% 10% 10% 15%

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

Driftstemperatur -10 - 40°

Förvaringstemperatur -20 - 50°

IP klassificering  IP54

Batteri

Nominell spänning 36 VDC

Max. laddspänning 42 VDC

Uppladdningstemperatur 0 – 40 °C

Nominell kapacitet 187 Wh 187 Wh 187 Wh 374 Wh

Batteriets styrsystem Överupphettning; kortslutning; skydd mot överström och överuppladdning 

Antal batterier (2) 1 1 1 2

Motor Nominell effekt 250 W 300 W 250 W 300 W

Max. spänning 500 W 700 W 500 W 800 W

Laddare

Nominell effekt Output 71 W

Nominell spänning Input 100 – 240 VAC

Nominell spänning Output 42 VDC

Nominell ström 1,7 A

Uppladdningstid ˜ 3,5 t ˜ 3,5 t ˜ 3,5 t ˜ 7 t

Egenskaper

Stötdämpare Front Front och baksida Front och baksida Front och baksida

Bromsljus Reflex LED bakljus LED bakljus LED bakljus

LED-lysdioder N/A Färg anpassad till den enskilda användaren

Förarinställningar Hastighets-begränsning, Standardinställning och Sportinställning

(1)  Typisk räckvidd: Testat vid full effekt, 75 kg, 25°, 60% av maximum hastighet på trottoar. 
(2)  Det sekundära batteriet kan installeras i alla KickScooter-modeller. Vissa parametrar kommer i så fall att ändras. 
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This product has been tested to and passed ANSI/CAN/UL-2272.

The battery complies with UN/DOT 38.3. 

The second battery pack complies with ANSI/UL 2271 and UN/DOT 38.3. 

Federal Communications Commission (FCC) Compliance Statement for USA

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause 

harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired 

operation.

NOTE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. 

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment 

generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause 

harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If 

this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off 

and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

—Reorient or relocate the receiving antenna.

—Increase the separation between the equipment and receiver.

—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Industry Canada (IC) Compliance Statement for Canada

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard (s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this 

device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired 

operation of the device.

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

Neither Segway Inc. nor Ninebot is responsible for any changes or modifications not expressly approved by Segway Inc. or Ninebot. Such 

modifications could void the user's authority to operate the equipment.

 For model: ES1/ES2/ES4

 FCC ID: 2ALS8-NT9527    

 IC: 22636-NT9527

13 Certifications European Union Compliance Statement

Battery recycling information for the European Union

Batteries or packaging for batteries are labeled in accordance with European Directive 2006/66/EC concerning batteries and 

accumulators and waste batteries and accumulators. The Directive determines the framework for the return and recycling of used 

batteries and accumulators as applicable throughout the European Union. This label is applied to various batteries to indicate that the 

battery is not to be thrown away, but rather reclaimed upon end of life per this Directive.

In accordance with the European Directive 2006/66/EC, batteries and accumulators are labeled to indicate that they are to be collected 

separately and recycled at end of life. The label on the battery may also include a chemical symbol for the metal concerned in the battery 

(Pb for lead, Hg for mercury, and Cd for cadmium). Users of batteries and accumulators must not dispose of batteries and accumulators 

as unsorted municipal waste, but use the collection framework available to customers for the return, recycling, and treatment of batteries 

and accumulators. Customer participation is important to minimize any potential effects of batteries and accumulators on the 

environment and human health due to the potential presence of hazardous substances.

Restriction of Hazardous Substances Directive (RoHS)

Ninebot products sold in the European Union, on or after 3 January 2013 meet the requirements of Directive 2011/65/EU on the 

restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment 

(“RoHS recast” or “RoHS 2”).

Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive

Segway Europe B.V.

EU Contact Address for regulatory topics only: Hogehilweg 8, 1101CC Amsterdam, The Netherlands.

Hereby, Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, declares that the wireless equipment listed in this section are in compliance with the essential 

requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

13   Auktorisationer

Denna produkt är testad för och har bestått ANS/CAN/UL-2272

Batterierna följer UN/DOT 38.3

FCC-overensstemmelseserklæring for USA 
Denna anordning följer del 15 i FCC-reglerna. Drift är underställd följande två villkor: (1) denna enhet får 
inte orsaka skadlig interferens, och (2) denna enheten måste acceptera all mottagen interferens, inklusive 
störningar som kan orsaka oönskad funktion. 

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. 

For model: ES1/ES2/ES2L/ES4 
FCC ID: 2ALS8-NT9527 

IC: 22636-NT9527

Batterier och batteriemballage är märkta enligt det europeiska direktivet 2006/66/DC 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, 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. 

Begränsning av direktivet om farliga ämnen (RoHS)

Produkter från Ninebot sålda i EU från och med 3 januari 2013, uppfyller kraven från direktiv 2011/65/EU gällande 
restriktioner av användande av särskilda ämnen elektronik och elektronisk utrustning (”RoHS recast” eller RoHS 2”). 

Direktiv om radio och telekommunikationsterminalutrustning.

EU-överensstämmelseförsäkran. 
Information om återvinning av batterier för EU.

Segway Europa 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.
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Contact us if you experience issues relating to riding, maintenance and safety, or errors/faults with your KickScooter.

Americas:
Segway Inc.
14 Technology Drive, Bedford, NH 03110, USA
Tel : 1-603-222-6000
Fax: 1-603-222-6001
Toll Free: 1-866-473-4929
E-mail Sales: customeroperation@segway.com
E-mail Service: technicalsupport@segway.com
Website: www.segway.com

Europe, Middle East and Africa:
Segway Europe B.V.
Hogehilweg 8, 1101CC Amsterdam, The Netherlands
Email service: service@segway.eu.com
Website: www.segway.com

Have your KickScooter serial number on hand when contacting Segway.

You can find your serial number on the underside of your KickScooter
 or in the App under More Settings –> Basic Information.

15 Contact 

Ninebot and the shape icon are trademarks of Ninebot (Tianjin) Tech. Co., Ltd; Segway is the registered trademark of Segway Inc.; Ninebot 

by Segway is a trademark of Segway Inc.; Android, Google Play are trademarks of Google Inc. App Store is a service mark of Apple Inc. The 

respective owners reserve the rights of their trademarks referred to in this manual. 

The KickScooter is covered by relevant patents. For patent information go to http://www.segway.com.

We have attempted to include descriptions and instructions for all the functions of the KickScooter at the time of printing. However, your 

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

download and install the App. 

Please note that there are multiple Segway and Ninebot by Segway models with different functions, and some of the functions mentioned 

herein may not be applicable to your unit. The manufacturer reserves the right to change the design and functionality of the KickScooter 

product and documentation without prior notice. 

© 2017 Ninebot (Beijing) Tech Co. Ltd. All rights reserved.

14 Trademark and Legal Statement14   Varumärken och rättsligt uttalande

Ninebot™ och ikoner är registrerade varumärken, Ninebot (Tianjin) teknologi Co., Ltd; Segway är registrerade 
varumärken från Segway Inc.; Ninebot by Segway är varumärke 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. 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 tillgängliga för din enhet. Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra 
ändringar i design och funktionalitet på KickScootern samt dokumentation utan förvarning.  

© 2017 Segway Inc. Alla rättigheter förbehållna. 

15   Kontakt

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 

E-post: Service: service@segway.eu.com 
Hemsida: 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. 



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.

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 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 • info@witt.dk • www.wittsverige.se 



www.segway.com 

The manufacturer reserves the right to make changes to the product, release firmware updates, and update this 
manual at any time. Visit www.segway.com or check the App to download the latest user materials. You must install the 
App, activate your KickScooter, and obtain the latest updates and safety instructions. 

V 1.0

User Manual

ES series

ANSI/CAN/UL-2272 certified; ANSI/UL 2271 certified
Visite www.segway.com para baixar o manual do usuário.

Original Instructions

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




