
E8/E10

K031P0277-A1

1

Ninebot eKickScooter ZING 
Bruksanvisning

Innan du använder KickScootern bör föräldrar/övervakande vuxna läsa alla instruktioner om 
säker montering, drift och underhåll och se till att produkten är i funktionsdugligt skick innan 

barn får använda den.
Spara den här bruksanvisningen för framtida referens.
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E10
8-14 år
≤ 50 kg

130-160 cm

E8
6-12 år
≤ 50 kg

115-145 cm

VARNING
För att minska risken för skador, ska föräldrar/ handledare alltid ha barnen under uppsyn, när de kör på 
KickScootern.
Kör aldrig på motorvägar eller landsvägar, nära motorfordon, på eller nära sluttningar, trappsteg eller 
andra förhöjningar. Kör inte genom vattenpölar eller andra ansamlingar av vatten. Använd alltid skor, och 
kör aldrig två på KickScootern.
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Tack för att du valde Ninebot eKickScooter ZING!
(härefter kallad KickScooter)

Din KickScooter är speciellt designad för att ge en säker och lätt körning. Den kombinerar elektricitet med den 
traditionella ”old school” skotern.
Njut av en enkel, nästan svävande upplevelse med denna coola, hopfällbara ultra-lättvikts KickScooter.
Var noga med, att föraren uppfyller nedanstående krav i förhållande till ålder, längd och vikt.



Tänk på, att varje gång du kör på KickScootern, riskerar du att skada dig på grund av att du tappar kontrollen, 
kollisioner och fel. 
Läs och följ alla säkerhetsanvisningar och   varningar, för att minska risken. Använd sunt förnuft, när du kör på 
KickScootern.
1.  KickScooter är ett fritidsfordon och inte ett transportmedel. Du måste öva för att få körförmåga. Varken Nine-

bot Inc. eller Segway Inc. ansvarar för skador orsakade av att instruktionerna i denna bruksanvisning inte följs 
eller av förarens bristande erfarenhet.

2.  Följ alltid lagar och regler, när du befinner dig på offentliga platser. På platser där inga speciella regler finns, följ 
då denna manuals gällande rättningslinjer för säkerhet. 

3.    LÅT INTE någon köra på KickScootern utan uppsikt av vuxna, som har läst denna bruksanvisning noggrant. 
     Säkerheten för nya förare är ditt ansvar. Hjälp nya förare att uppnå grundläggande körfärdigheter. Se till, att alla    

nya förare använder hjälm och annan skyddsutrustning. 
4.  Använd endast delar och tillbehör som godkänts av Ninebot eller Segway. Gör inte ändringar i din KickScoo-

ter. Ändringar av din KickScooter kan störa driften, resultera i allvarliga personskador och/eller skador och 
upphäver garantin.

5.  KickScooter får ENDAST monteras av vuxna. KickScootern innehåller små delar som kan medföra kvävnings-
risk. Förvara plastdelar utom räckhåll för barn för att undvika kvävning. Barn får inte leka med KickScootern 
eller lösa delar från KickScootern och ingen rengöring, underhåll, hopfällning eller laddning får utföras av barn.

Miljö och terräng: 
•  KickScootern är avsedd att köras på en jämnt, torrt, asfalterat underlag. Kör i öppna utomhusområden och se 

till, att det är fotgängare, skateboards, cyklar eller andra förare i området.

•   Kör aldrig på motor- eller landsvägar, nära motorfordon, på eller nära sluttningar, trappsteg eller andra förhöj-
ningar. Kör inte genom vattenpölar eller andra vattenansamlingar. Undvik byggarbetsplatser, ojämn terräng, 
avlopp/kloaker, hål i marken, brandposter, parkerade bilar, vägbulor och andra hinder. Kör inte på ojämnt under-

lag som t ex grus, sten eller sand.

 • Kör inte i snö- eller regnväder. Om batteriet utsätts för vatten, kan det förstöras, antändas eller explodera.

•     Kör inte på KickScootern vid extrema temperaturförhållanden, eller om det är dålig sikt, t ex vid gryning/skym-
ning eller nattetid. 

Under körning:
•  Använd alltid hjälm och annan skyddsutrustning, när du kör på KickScootern. Använd en godkänd hjälm som 

passar med hakremmen, och som ger bra skydd till ditt bakhuvud. 

VARNING
Använd lämplig säkerhetsutrustning. Använd inte KickScootern i trafiken. Lifta aldrig med ett annat fordon, när du 
kör på KickScootern.

1. Körsäkerhet
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 •  KÖR LUGNT. Sakta ner om du kör in i ett okänt område. Var försiktig om du rör dig i områden med träd, plante-
ringar eller staket. Sakta alltid ner vid sväng.

•   Var uppmärksam! Håll ett öga både långt framför och precis framför din KickScooter - dina ögon är ditt bästa 
verktyg för att på ett säkert sätt undvika hinder och ytor med dåligt väggrepp (inklusive men inte begränsat till, 
våt mark / asfalt, lös sand eller grus och is).

•  Undvik plötslig acceleration eller retardation. Kör aldrig snabbare än topphastigheten (topphastigheten kan på-
verkas av faktorer som förarens vikt, batterinivå, terräng etc.). Som med andra fordon kräver högre hastigheter 
längre bromssträckor. Plötslig inbromsning på en yta med dåligt grepp kan leda till sladd eller fall. Var försiktig 
och håll alltid ett säkert avstånd mellan dig och andra personer eller fordon.

•  Ha båda händerna på styret och kör inte med någon form av last. ANVÄND INTE mobiltelefon, kamera eller 
hörlurar och utför inga tricks när du kör KickScootern.

• Rör inte vid roterande hjul. Håll hår, kläder och liknande borta från rörliga delar på KickScootern.
 VARNING

Om du hör onormala ljud från KickScootern, eller om ett larm ljuder, stoppa omgående all körning.

Människor som inte bör köra på KickScootern inkluderar:
I.   Alla, som är påverkade av alkohol eller droger
II.    Alla, som lider av sjukdom (speciellt i huvudet, hjärtat, ryggen eller nacken), som försätter dem i en risk  

genom ansträngande fysisk aktivitet.
III.  Alla, som har balansproblem eller motoriska utmaningar i den grad, att det påverkar förmågan att upprätt-

hålla balansen.
IV. Alla, vars ålder, längd eller vikt inte håller sig inom de angivna riktlinjerna (se specifikationer).
V.  Alla, med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, som inte förstår de faror som kan uppstå.

VARNING
KickScootern får inte användas av barn under 6 år pga max. hastigheten.

Sikker brug: 
•  Kør ikke på KickScooteren, hvis de omgivende temperaturer overskrider den angivne driftstemperatur (se speci-

fikationer). For høje/lave temperaturer kan reducere KickScooterens ydelse og medføre uheld. 

•  Parker altid din KickScooter med støttebenet på en flad og stabil overflade. Kontroller, om KickScooteren står 
stabilt, når den er placeret på støttebenet, for at undgå, at den vælter (f.eks. ved vindstød eller rystelser). Parker 
ikke i et tætbefærdet område, stil hellere KickScooteren op ad en mur. 

• Læs venligst brugermanualen, før opladning af batteriet (se ’Opladning’). 

VARNING
Använd endast Segway-laddaren och inte laddare från andra produkter. Använd endast det medföljande batteriet 
från tillverkaren.

•  Tillåt aldrig ditt barn att röra vid delar med öppningar på KickScootern, som t ex hopfällningsmekanismen, 
skärmar, hjul, bromssystem etc. Rör inte vid bromsar eller navmotor efter en körtur, för att undvika brandskador 
på grund av den höga temperaturen.

SE
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2. Översikt och funktioner
Få överblick över alla delar på KickScootern. Illustrationen nedan är endast vägledande.
Den enskilda produkten kan se annorlunda ut.

Styre

Gashandtag
Handbroms

Hopfällnings-
krok

Spänne

Fjederdæmper Hopfällnings-
pedal

Fodstøtte

Støtteben

Fotbroms
Refleks
Laddningsport

Inställningsindikator

Tänd/Släck-knapp

Tillbehör

Max. hastighet
E8

E10
Inställnings-indikator

Omgivande ljus (gäller endast för E10)

Turbo-mode Cruise-mode
14 km/t

Säkerhets-mode
14 km/t
16 km/t

Kraftigt, 1 pip
Flerfärgs-belysning

16 km/t
Blinkar långsamt, 2 pip

Blått ljus

10 km/t
10 km/t 

Blinkar snabbt, 3 pip
Rött ljus

Batteriladdare 5 mm in-
sexnyckel

Garanti

Tänd/Släck-knapp
Batteri-indikator

Navmotor

Tryck på knappen för att sätta på KickScootern eller för att ändra körinställning. Turbo är standardinställning, 
när du slår på KickScootern. Håll in knappen i 2 sekunder för att stänga av.

Batteri-indikator
Färgen indikerar batterinivån:  ≥ 50% grön, 20%-50% gul, ≤ 20% röd. 
*Om det skulle uppstå en oegentlighet, kommer både batteri- och körinställningsindikatorn blinka och det 
ljuder ett larm.6
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Inställningsindikator

Lossa lite på bultarna på spännet. Skjut in basen till den markerade längden.

Sänk stödbenet. Ställ dig på fotstödet, ta tag i styret 
och tryck framåt för att fälla ut KickScootern.

Strama åt bultarna på spännet.

VARNING
Stäng av KickScootern, före montering. 
Bromskabeln får inte lindas runt basen.

FÖRSIKTIGT
Se till, att styret är ordentligt fastspänt, så 
det inte vrids ur position och därmed orsakar 
en olycka.

3. Montering av din KickScooter

SE
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4. Kontrollera följande innan körning

Se till, att det inte finns några lösa beslag eller skadade komponenter. Kontrollera alla delar, däribland ramen, 
styret och däck, och se till, att styrsystemet är korrekt justerat. Var noga med, att koppla till alla låsmekanismer.
Kontrollera bromsen. När du klämmer på handbromsen eller trampar på fotbromsen, bör du ha en god 
bromseffekt.
Batteri: Om batterinivån är låg (indikatorn är röd), ska batteriet laddas helt, för att garantera körningen. 
Använd alltid hjälm och annan säkerhetsutrustning såsom knä- och armbågsskydd. Ha alltid skor på dig och 
lämplig klädsel (sportskor och sportkläder rekommenderas). Kör aldrig barfota, och använd inte sandaler. Om 
du har långt hår, bör du sätta upp det, för att inte riskera att blockera din syn under körningen.
Kör inte din första tur i ett område, där du med största sannolikhet stöter på barn, fotgängare, husdjur, bilar, 
cyklar eller andra hinder och potentiella faror.
Följ gällande trafiklagar, regler samt lagar för KickScooters.

FÖRSIKTIG
Om du på något sätt är oroad för säkerheten, eller om KickScootern gör ett onormalt ljud eller visar tecken på 
oegentlighet/funktionsfel, stoppa genast körturen och kontakta service.

5. Körvägledning
VARNING
Använd alltid hjälm och annan säkerhetsut-
rustning för att minimera risken för skador och 
olyckor, när du lär dig att köra på KickScootern. 
Vuxenövervakning krävs för att minska risken 
för skador.

Slå på din KickScooter. Ladda genast KickScootern, 
om batteri-indikatorn lyser.

FÖRSIKTIG
För att tillgodose förarens säkerhet, välj 
säkerhets-mode i starten, tills föraren känner 
sig tillräckligt säker att använda Turbo-mode.

Blinkar snabbt

8
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1 Öka farten Skjut igång med foten Tryck försiktigt gashandtaget nedåt

Sänk farten Kläm på handbromsen och/
eller trampa på fotbromsen

Släpp gashandtaget, kläm på handbromsen och/eller trampa 
på fotbromsen 

Greppa styret med båda händerna. Placera en fot på 
fotstödet och skjut igång med den andra foten.

Placera båda fötterna på fotstödet när 
KickScootern kör, och håll balansen.

Alternativt öka och minska hastigheten.

Cruise-mode Turbo-mode Säkerhets-mode

Öka farten

NOTERA:
Max. hastigheten är 10 
km/t.

NOTERA:
Motorn startar inte, 
förrän hastigheten 
når 3 km/t.

Cruise-mode Turbo-mode / Säkerhets-mode

SE
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Sänk farten

Cruise-mode Turbo-mode / Säkerhets-mode

VARNING: Var uppmärksam och undvik plötslig acceleration eller retardation som kan leda till 
allvarliga skador på grund av förlust av balans, förlorat grepp och fall. UTÖVA INTE ”trick-körning”.  Båda 
hjulen måste vara i kontakt med marken under körning.

Variera kroppsvikten, när du ska svänga, och vred 
samtidigt styren en smula.

När KickScootern har stannat, kliv ner från fotstödet 
med en fot åt gången. Var extra försiktig, när du 
stiger av för första gången.

VARNING:
Var lugn, och 
HOPPA INTE, när 
du ska kliva av 
KickScootern.

10
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6.Varningar

VARNING: Det kan medföra allvarlig skada, om inte följande instruktioner efterlevs. Föräldrar eller 
vuxna ska hålla föraren under uppsikt under hela körturen. Se till, att du och ditt barn förstår alla 
varningar och säkerhetsanvisningar. 

KÖR INTE på motorvägar eller 
landsvägar, det kan orsaka 
allvarliga olyckor eller död.

KÖR INTE på ojämna vägar 
eller över vägbulor. Kliv av, 
och led KickScootern.

VRID INTE på gashandtaget 
när du leder KickScootern.

KÖR INTE på KickScootern med 
bara en fot.

TA INTE BORT dina händer från 
styret, medan du kör.

Vrid inte styret våldsamt, medan 
du kör.

SE
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KÖR INTE på KickScootern i 
regnväder. Kör på låg hastighet 
vid sidan om vattenpölar.

Var uppmärksam, och UTFÖR 
INGA andra aktiviteter, medan 
du kör.

För att undvika att få fingrarna 
i kläm, rör inte vid delar på 
KickScootern, där det finns 
öppningar.

7. Hopfällning och uppfällning

Hopfällning
1.  Stäng av KickScootern och 

slå ner fotpedalen.
2.  Håll i styret med båda 

händerna och trampa på 
hopfällningspedalen.

3.   Fäll ner basen, tills hopfäl-
lningskroken låser fast på 
fotbromsen.

* lyft basen för att säkerställa, 
att KickScootern är korrekt 
hopfälld.

Uppfällning:
1.  Tryck på fotbromsen för att 

frigöra kroken.
2.  Dra upp basen, tills du hör 

ett ”klick”. Kontrollera att 
låsmekanismen är säkrad.

3.  Tryck upp 
hopfällningspedalen.

FÖRSIKTIG
Trampa inte på hopfällningspedalen, när du står på fotstödet.12
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8. Uppladdning
FÖRSIKTIG
Laddaren är inte en leksak. Barn får inte röra vid uppladdningsutrustningen. Se till, att KickScootern är 
avstängd före och under laddning.

Öppna locket 
till laddnings-
porten.

Sätt i laddkontakten och anslut 
till ström.

Stäng laddlocket när ladd-
ningar är avslutad.

Laddnings-indikator:

Röd: laddar
Grön: fullt laddad

VARNING
•   Använd endast den tillhörande laddaren från tillverkaren. Andra typer av laddare kan gå sönder och 

börja brinna.
• Ladda inte KickScootern om den, laddaren eller kontakten blivit våt.
• Vid onormal lukt, ljud eller ljus, stoppa genast laddningen och kontakta service.
•  Håll KickScootern borta från brandfarliga och explosiva material under laddningen. Placera 

KickScootern utom räckhåll för barn.
•  Bryt strömmen till laddaren, när KickScootern inte laddas.

SE
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Vikt och 
storlek

Förare

Parametrar

Batteri

Laddare

Motor

Netto
Längd x bredd x höjd

Hopfälld (längd x bredd 
x höjd)
Totalvikt
Rekommenderad ålder

Körinställning

Max. hastighet
Vanlig räckvidd1

Max. lutning
Rekommenderad terräng

Drifttemperatur
Förvaringstemperatur

Laddningstid
IP klassificering 

Batterityp
Nominell spänning
Max. laddspänning

Nominell kapacitet
Laddningstemperatur

Batteriets styrsystem
Modell 
Nominell spänning input
Nominell spänning output

Nominell ström
Nominell power
Max. spänning
Nominell spänning

8,0 kg 8,5 kg
830 x 335 x 850 mm 915 x 400 x 950 mm

875 x 335 x 320 mm 980 x 400 x 320 mm

20-50 kg
6-12 år 8-14 år
115-145 cm 130-160 cm

16 km/t
Ca. 10 km: 40 min.
Ca. 7 %
Asfalt/trottoar; hinder <1 cm; hål <3 cm

-10 - 40 °C
5-30 °C 
IPX4
Ca 4 tim.
Litiumjonbatteri
21.6V
25.2 V
10-35 °C 
55.08 Wh
Överupphettning; kortslutning; skydd mot överström och överuppladdning
EU: NB-25D2-00D8-EU, UK: NB-25D2-00D8-UK
100-240 V
25.2 V
0.8 A
20.16 W (0.02 kW)
20.16 W (0.02 kW)
130 W (0.13 kW) 150 W (0.15 kW)

Rekommenderad längd

14 km/t

9. Specifikationer
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Annat

Bromsmetod
Däck
Batteri-indikator
Mode-indikator
Rammaterial
Stötdämpare

Regenerativ bromsning + handbroms + fotbroms

Slanglösa däck, material; syntetiskt gummi
RG LED-ljus
Vitt LED-ljus
Aluminiumlegering
Fjäderdämpare

10. Underhåll
Rengöring och underhåll bör utföras regelbundet av en vuxen. 

VARNING
Kasta inte produkten på en deponi, vid förbränning eller genom att blanda den med vanligt hushållsavfall.
Det kan vara farligt och orsaka allvarliga skador på grund av de elektroniska komponenterna.
Rengöring
Använd en mjuk, fuktig trasa för att torka av basen. Intorkad jord kan torkas av med en fuktig, mjuk borste och därefter 
rengöras med en mjuk, våt trasa. Repor på plastdelar kan poleras med fint sandpapper. Börja försiktigt med våtslippapper 
korn 400 och avsluta med korn 800-1200 beroende på önskat resultat.
NOTERA
Tvätta inte din KickScooter med alkohol, bensin, aceton eller andra frätande lösningsmedel, eftersom dessa kan skada din 
KickScooters utseende såväl som inre konstruktion. Tvätta inte din KickScooter med en högtryckstvätt eller vattenslang.

Se till, att KickScootern är FRÅNSLAGEN, att laddkontakten är utdragen, och att gummilocket på laddporten är ordentligt 
fastskruvat innan rengöring; annars riskerar du att skada elektriska komponenter. 

Förvaring
-  Innan förvaring, se till att KickScootern är avstängd och fullt laddad, för att undvika urladdning, som kan orsaka permanent 

skada. Ladda KickScootern var 30-60 dag vid långtidsförvaring.
-  Förvara din KickScooter på en sval och torr plats. Om KickScootern utsätts för direkt solljus och extrema temperaturer (både 

kyla och värme), kommer detta att påskynda åldringsprocessen av produkten samt möjligtvis reducera batteriets livstid. Om 
förvaringstemperaturen är lägre än 0°C, ska batteriet inte laddas, innan man placerat det på en varmare plats, helst vid en 
temperatur över 10 °C.. 

VARNING

SE
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(1) Typisk räckvidd: Testad vid fullt uppladdat batteri, 50 kg, 25°, 60% av max. hastigheten på trottoar.
*Faktorer, som påverkar körräckvidden, inkluderar: förarens vikt, antal start och stopp, omgivande temperatur etc.
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•    Förvara inte KickScootern i dammiga miljöer, eftersom detta kan skada de elektriska komponenterna. Förva-
ra inte på platser med kemikalier.

VARNING

• Långvarig UV-strålning och regn kan orsaka skador på de invändiga komponenterna.
• Förvara inomhus, när KickScootern inte används.
• Håll borta från eld!

Underhåll av batterier
Ett välskött batteri har hög kapacitet även efter många kilometers körning. VIKTIGT: Ladda batteriet efter 
varje körning och undvik att strömmen tar helt slut. Batterikapacitet och räckvidd är bäst vid rumstemperatur 
(22°C). Elektroniken inuti batteriet upptäcker laddnings- och urladdningsförhållanden för batteriet; skador 
orsakade av överhettning/överladdning eller genom att använda batteriet vid låga temperaturer täcks inte av 
garantin.

VARNING
•  Följ lokala lagar och bestämmelser angående. återvinning och/eller bortskaffande av batterier. Kontakta din 

lokala återvinningsstation för mer information.
•  Punktera inte batteriet. Byt inte ut eller ta ut batteriet. Håll batteriet borta från metall för att förhindra 

kortslutning.
• Risk för brand och elektrisk stöt. Det finns inga reservdelar.
• Förvara eller ladda inte batterierna vid temperaturer utanför de angivna gränserna (se specifikationer).
• Ladda aldrig på platser där laddning inte är laglig.
Batteriladdare
• Kontrollera laddaren regelbundet för skador på sladden, kontakten, inre tillstånd och annat. Om det finns 
någon skada på produkten ska du omedelbart sluta använda den tills produkten har reparerats eller bytts ut.
• Den externa kabeln på laddaren kan inte bytas ut; om kabeln är skadad, är det nödvändigt att byta ut hela 
transformatorn mot en ny.

Sladdjustering: Om bromsen är för stram eller lös kan du justera sladden.

Strama åt bromsen Lossa bromsen



17

Andet
•  Stäng av KickScootern och fäll ihop den innan du lyfter, flyttar eller på annat sätt transporterar den. Hantera den 

försiktigt och aldrig våldsamt. Kasta inte med den eller utsätt den för tryck. Håll KickScootern borta från eld och 
vatten.

•  De tillhörande däcken till KickScootern måste monteras av en professionell tekniker. Det är komplicerat att 
demontera KickScooterns däck och felaktig installation kan leda till instabil drift och felfunktion. 

11. Godkännanden
Denna produkt har testats för och godkänts enligt ANS/CAN/UL 2272

Batterierna överensstämmer med UN / DOT 38.3

Försäkran om överensstämmelse för EU.

EU-försäkran om överensstämmelse

Information om återvinning av batterier för EU.

Beträffande batterier och ackumulatorer samt använda batterier och ackumulatorer. Direktivet innehåller regler 
för bortskaffande och återvinning av begagnade batterier och ackumulatorer som gäller för hela EU. Många olika 
batterier är märkta med detta märke för att indikera, att batteriet inte ska kastas med vanligt hushållsavfall men 
måste returneras i enlighet med detta direktiv.

I enlighet med europeiskt direktiv 2006/66 / EG ska batterier och ackumulatorer märkas för att indikera, att 
de måste samlas in separat från annat avfall och återvinnas. Etiketten på batteriet kan inkludera en kemisk 
symbol för typen av metall i batteriet (Pb = bly, Hg = kvicksilver, Cd = kadmium). Användare av batterier och 
ackumulatorer får inte kasta dem som osorterat kommunalt avfall. För korrekt återvinning måste du returnera 
batteriet till leverantören eller använda en utsedd uppsamlingsplats. Produktansvar är viktigt för att minimera 
den potentiella skadliga effekten av batterier på miljön och människors hälsa på grund av potentiellt innehåll av 
farliga gifter.

Begränsning av direktivet om farliga ämnen (RoHS)

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd förklarar härmed att utrustningen som anges i detta avsnitt är i enlighet med 
de väsentliga kraven och andra relevanta skyldigheter i direktiv 2014/30/EU, maskindirektivet 2006/42 / EG och 
RoHS-direktiv 2011/65/EU.

Elektromagnetisk kompabilitet

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd förklarar härmed att utrustningen som anges i detta avsnitt är i enlighet med 
de väsentliga kraven och andra relevanta skyldigheter i direktiv 2014/30/EU, maskindirektivet 2006/42 / EG och 
RoHS-direktiv 2011/65/EU.

SE
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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 Statement
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Information beträffande WEEE bortskaffande och återvinning/korrekt bortskaffande av denna produkt.  Den 
överkryssade avfallsbehållaren symboliserar att denna produkt inte får kasseras med osorterat hushållsavfall 
utan måste samlas in separat. 

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 från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) inte 
kasseras på rätt sätt. Användare måste använda de kommunala återvinningsanläggningarna för att minska den 
miljöpåverkan som är förknippad med bortskaffande av avfall av elektrisk och elektronisk utrustning och öka 
möjligheterna för återanvändning och återvinning av detta avfall.

Viktig WEEE-information

Segway Europa B.V. 

För EU kontakt endast regulatoriska frågor: Hogehilweg 8 1101CC Amsterdam, Nederländerna

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd förklarar härmed att denna utrustning, enligt vad som anges i detta 
avsnitt, överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/30 
/ EU.
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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.
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12. Varumärke och lagförklaring

Ninebot ™ och logotypen är registrerade varumärken, Ninebot (Tianjin) Technology Co., Ltd; Segway är 
registrerat varumärke som tillhör Segway Inc. De respektive ägarna förbehåller sig rätten till deras varumärke 
där det hänvisas till i denna manual.

Vi har strävat efter att inkludera beskrivningar och instruktioner för alla funktioner for Ninebot KickScooter 
ZING. DOG, pga kontinuerliga förbättringar och designändringar, kan din KickScooter variera en aning från 
den, som är illustrerad i detta dokument.

Notera, det finns flera olika Segway och Ninebot modeller med olika funktioner, varav några av de nämnda 
funktionerna möjligtvis inte är tillgängliga för din enhet. Tillverkaren förbehåller sig rätten att utföra ändringar 
i design och funktionalitet på KickScootern samt dokumentation utan förvarning.

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

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

Skandinavien:

Witt A/S, Gødstrup Søvej 9, 7400 Herning, Danmark

Övriga frågor: service@witt.dk 
Reservdelar: spareparts@witt.dk 
Website: www.witt.dk

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

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

Ha serienumret till din KickScooter redo, när du kontaktar Segway.

Du hittar serienumret på undersidan av din KickScooter eller i appen under ”More Settings” - Basic 
Information.
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14. Reklamationsrätt och service

Det finns 3 års reklamationsrätt* på tillverknings- och materialfel på din nya produkt, giltig från det 
dokumenterade inköpsdatumet. Reklamationsrätten inkluderar material och arbetslön. När du begär service 
ska du ange produktnamn och serienummer. Denna information finns på typskylten. Notera vid behov 
informationen här i bruksanvisningen så att du har dem till hands. Detta gör det lättare för serviceteknikern 
att hitta rätt reservdelar.

Reklamationsrätten täcker inte:

- Fel och skador som inte orsakats av tillverknings- eller materialfel

- Om reservdelar som inte är original har använts

- Om instruktionerna i bruksanvisningen inte har följts

- Om installationen inte har utförts enligt anvisningarna

- Om outbildade har installerat eller reparerat produkten

- Repor 

- Skador på stegbrädan / fotplattorna

- Skador på däck/punkteringar

- Förslitningsdela

Batteri

• Produkten ska vara konstant ansluten till ström när den inte används. Detta för att förlänga 
batteriets livslängd.

• Ladda endast med ett standarduttag. Produkten får inte användas med någon typ av 
strömomvandlare. Användning av andra strömomformare upphäver omedelbart garantin.

• Använd endast strömförsörjningen från tillverkaren för att ladda apparaten.

• Använd inte en strömförsörjning 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 



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
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Produsenten forholder seg retten til å foreta produktendringer, frigi firmware-oppdateringer  
samt oppdatere denne brukermanualen uten forvarsel. Besøk www.segway.com eller gå til appen  

for å downloade de nyeste oppdateringene/endringene. 

Installer appen, aktiver din KickScooter og hent de siste nye oppdateringene samt sikkerhetsinstruksjoner.

www.segway.com

SE
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