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Ninebot KickScooterThe 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. 

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au produit, de publier des mises à jour du 
microprogramme et de réviser ce manuel à tout moment. Visitez www.segway.com ou consultez l'application pour 
télécharger les derniers contenus utilisateur. Vous devez installer l'application, activer votre KickScooter et obtenir 
les dernières mises à jour et consignes de sécurité.

Der Hersteller behält sich jederzeit das Recht von Produktänderungen, der Herausgabe von Firmware-Updates 
und der Aktualisierung dieses Handbuches vor. Besuchen Sie www.segway.com oder schauen Sie auf der App 
nach, um sich die neuesten Benutzermaterialien herunterzuladen. Sie müssen die App installieren und Ihren 
KickScooter aktivieren, um die neuesten Updates und Sicherheitshinweise zu erhalten.

Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto, aggiornare gli aggiornamenti del firmware e 
aggiornare questo manuale in qualsiasi momento. Visitare www.segway.com o controllare l'applicazione per 
scaricare l'ultimo manuale utente e materiali. È necessario installare l'App, attivare il proprio KickScooter e 
ottenere gli ultimi aggiornamenti e le istruzioni di sicurezza.

El fabricante se reserva el derecho a realizar cambios en el producto, actualizaciones del firmware y 
modificaciones de este manual en cualquier momento. Visita www.segway.com o revisa la app para descargar los 
materiales de usuario más recientes. Debes instalar la app, activar tu KickScooter y obtener las actualizaciones e 
instrucciones de seguridad más recientes.

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.
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Køresikkerhed
Husk på, at hver gang du kører på KickScooteren, risikerer du tilskadekomst forårsaget af kontroltab, kollisioner 
og fejl. 
Læs og overhold alle sikkerhedsanvisninger og   advarsler, for at reducere risikoen. Brug din sunde fornuft, når 
du kører på KickScooteren. 
1.  KickScooteren er et fritidskøretøj og ikke et transportmiddel. Du må øve dig for at opnå kørefærdigheder. 

Hverken Ninebot Inc. eller Segway Inc. er ansvarlige for kvæstelser eller tilskadekomst forårsaget ved at 
undlade at følge instruktionerne i denne manual eller ved kørerens uerfarenhed.   

2.  Overhold altid regler og reglementer, når du befinder dig i offentligt rum. På steder hvor der ikke gælder særlige 
regler, overhold da denne manuals gældende retningslinjer for sikkerhed. 

3.  LAD IKKE nogen køre på KickScooteren uden opsyn af voksne, som har læst denne brugervejledning grundigt. 
Sikkerheden for nye kørere er dit ansvar. Hjælp nye kørere med at opnå basale kørefærdigheder. Sørg for, at alle 
nye kørere bruger hjelm og andet beskyttelsesudstyr. 

4.  Brug kun Ninebot eller Segway godkendte dele og tilbehør. Foretag ikke ændringer på din KickScooter. 
Ændringer på din KickScooter kan forstyrre driften, resultere i alvorlig tilskadekomst og/eller ødelæggelse og vil 
ugyldiggøre garantien. 

5.  KickScooteren må KUN samles af voksne. KickScooteren indeholder små dele, hvilket kan medføre 
kvælningsfare. Hold plastikdele væk fra børns rækkevidde for at undgå kvælning. Børn må ikke lege med 
KickScooteren eller  løse dele fra KickScooteren, og hverken rengøring, vedligeholdelse, sammenfoldning eller 
opladning må udføres af børn. 

Miljø og terræn:
•  KickScooteren er beregnet til at køre på en jævn, tør, alfalteret vej. Kør på åbne udendørsområder og sørg for, der 

ikke er fodgængere, skateboards, cykler, scootere og andre kørere i området.

•  Kør aldrig på motorveje eller landeveje, tæt på motorkøretøjer, på eller tæt ved skråninger, trappetrin eller andre 
forhøjninger. Kør ikke igennem vandpytter eller andre samlinger af vand. Undgå byggepladser, ujævnt terræn, 
afløb/kloaker, huller i kørebanen, brandhaner, parkerede biler, vejbump og andre forhindringer. Kør ikke på ujævnt 
underlag som f.eks. grus, sten og sand. 

•  Kør ikke i sne eller regn. Hvis batteriet udsættes for vand, kan det blive ødelagt, antænde ild eller eksplodere. 

•  Kør ikke på KickScooteren ved ekstreme temperaturforhold, eller hvis der er lav sigtbarhed, f.eks. ved daggry/
skumring eller om natten. 

Under kørslen:
•  Brug altid hjelm og andet sikkerhedsudstyr, når du kører på KickScooteren. Brug en godkendt hjelm, som passer 

godt med hageremmen, og som giver beskyttelse til dit baghoved. 

ADVARSEL
Brug passende sikkerhedsudstyr. Brug ikke KickScooteren i trafikken. Få aldrig et lift af et andet køretøj, når du 
kører på KickScooteren. 
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 •  OVERHAL IKKE. Sænk farten, hvis du kører ind på et ukendt område. Vær forsigtig, hvis du færdes i områder med 
træer, beplantning eller hegn. Sænk altid farten, når du drejer. 

•  Vær opmærksom! Hold øje både langt fremme og lige foran din KickScooter – dine øjne er dit bedste redskab til 
sikkert at undgå forhindringer og overflader med dårligt vejgreb (inklusive, men ikke begrænset til, våd jord/asfalt, 
løst sand eller grus og is).

•  Undgå pludselig acceleration eller deceleration. Kør aldrig stærkere end tophastigheden (tophastighed kan påvirkes 
af faktorer som kørerens vægt, batteriniveau, terræn mm). Som med andre køretøjer kræver højere hastighed 
længere bremselængde. Pludselig opbremsning på overflade med dårligt vejgreb, kan føre til hjulskred eller fald. Vær 
forsigtig, og hold altid en sikker afstand mellem dig og andre mennesker eller køretøjer. 

•  Hold begge hænder på rattet og kør ikke med nogen form for last. BRUG IKKE mobiltelefon, kamera eller høretelefo-
ner og udfør ingen tricks, når du kører på KickScooteren. 

• Rør ikke ved roterende hjul. Hold hår, tøj og lignende væk fra bevægelige dele på KickScooteren. 
 ADVARSEL

Hvis du hører unormal støj fra KickScooteren, eller den afgiver en alarm, stop omgående al kørsel. 

Mennesker, der ikke bør køre på KickScooteren, inkluderer: 
I. Enhver, som er under indflydelse af alkohol eller stoffer.
II.  Enhver, der lider af sygdom (særligt i hovedet, hjertet, ryggen eller nakken), som bringer dem i risiko ved anstren-

gende fysisk aktivitet. 
III.  Enhver, der har balanceproblemer eller motoriske udfordringer i en grad, hvor det påvirker evnen til at opretholde 

balancen. 
IV. Enhver, hvor alder, højde og vægt ikke holder sig inden for de angivne retningslinjer (se specifikationer).
V. Enhver, med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, som ikke forstår de farer, der er involveret. 

ADVARSEL
KickScooteren må ikke anvendes af børn under 6 år pga. maksimumhastigheden. 

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

oner). 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’). 

ADVARSEL
Brug kun Segway-opladeren; ikke opladere fra andre produkter. Brug kun det medfølgende batteri fra fabrikanten. 

•  Tillad aldrig dit barn at røre dele på KickScooteren med åbninger, som f.eks. foldemekanisme, skærm, hjul, bremse-
system, etc. Rør ikke ved bremse eller navmotor efter en køretur, for at undgå forbrændinger på grund af den øgede 
temperatur.
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Oversigt

Instrumentbræt

Foldeknap

Forlygte

Lys

Fodstøtte

Refleks

Støtteben

Opladningsport

Elektronisk bremse

Sammenfoldeligt håndtag

Elektronisk gashåndtag

Base

Refleks

Refleks

Baglygte
Rum til batteriTænd/Sluk-knap / Fodbremse: 

• Træd på Tænd/Sluk-knappen / Fodbremsen for at tænde KickScooteren. 

• Træd på knappen for at tænde/slukke for- og baglygten, når KickScooteren er tændt og hastigheden er 
mindre end 3 km/t. 

• Træd to gange for at ændre køreindstilling/hastighed, når KickScooteren er tændt. 

• Træd på knappen og hold den nede i 3 sekunder, for at slukke for KickScooteren.

Tænd/Sluk-knap / Fodbremse 
(multifunktionel)

Navmotor

Bagskærmen fungerer som bremse under kørslen. Det anbefales at bruge den sammen med den elektroniske 
bremse. 
Lys:  Lyset kan indstilles efter individuelt ønske via 

Segway Ninebot-appen. 
Elektronisk signalhorn: Drej det elektroniske gashåndtag 
og den elektroniske bremse for at afgive signal. 

DK
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Instrumentbræt Fodgænger

Sport

Standard

Energibesparing

Forlygte

Batteriniveau

Cruise-kontrol

Bluetooth

Temperaturindikator

DriftsfejlSpeedometer

Speedometer: Viser KickScooterens nuværende hastighed samt eventuelle fejlkoder. 

Køreindstilling: Træd på Tænd/Sluk-knappen / Fodbremsen to gange, for at skifte køreindstilling. 

Energibesparing (maks. hastighed er 10 km/t) med jævn acceleration, velegnet til begyndere. 

Standard (maks. hastighed er 15 km/t). 

Sport (maks. hastighed er 20 km/t), kraftig, anbefales kun til rutinerede kørere. 

Fodgænger:  Maks. hastighed er 6 km/t. med blinkende baglygte.                                                                        
* Sådan aktiveres i appen: Tryk på slide-menuen > Settings > Pedestrian mode

Driftsfejl:  Svensknøgle-ikonet viser en driftsfejl på KickScooteren. 

Cruise-kontrol:  Aktiveres ved en konstant hastighed i 5 sekunder. Brems for at deaktivere funktionen.     
*   Denne funktion er som standardindstilling deaktiveret. Aktiver via Segway Ninebot-

appen. 

Temperaturindikator:  Hvis termometer-ikonet blinker, betyder det, at batteritemperaturen enten er oppe 
på 50 °C eller ligger under 0 °C. Det kan også være tegn på, at motoren har nået 
en temperatur på 90 °C. * På dette tidspunkt kan KickScooteren ikke accelerere 
normalt og kan muligvis ikke oplades. 

Bluetooth: Bluetooth-ikonet viser, at KickScooteren er tilsluttet et mobil-udstyr.                                   
Batteriniveau:   Fuld opladning vises ved 4 bjælker. Batteriniveauet er lavt, når den første bjælke er rød. 

Oplad din KickScooter med det samme. 

DKDK
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Vedligeholdelse
Rengøring og vedligeholdelse bør udføres af en voksen regelmæssigt.

Bortskaf IKKE dette produkt på en losseplads, på forbrænding eller ved at blande det med almindelig husholdnings-
affald. Det kan være farligt og forårsage alvorlig skade pga. de elektroniske komponenter. 

Rengøring 
Brug en blød, våd klud for at tørre basen af. Indtørret jord kan skrubbes af med en fugtig, blød børste og derefter 
rengøres med en blød, våd klud. Ridser på plastikdele kan poleres med fint sandpapir. Start forsigtigt med 
vådslibepapir korn 400 og afslut med korn 800-1200 afhængig af det ønskede resultat. 

BEMÆRK
Vask ikke din KickScooter i alkohol, benzin, acetone eller andre ætsende opløsningsmidler, da disse kan beskadige 
Sørg for at KickScooteren er SLUKKET, at opladerstikket er trukket ud, og at gummidækslet på opladeporten er 
skruet godt fast inden rengøring; ellers risikerer du at beskadige elektriske komponenter. 

Opbevaring
•  Før opbevaring, sørg for at KickScooteren er slukket og og fuldt opladet, for at undgå afladning, som kan forårsage 

permanent skade. Oplad KickScooteren hver 30-60 dage ved langtidsopbevaring. 
•  Opbevar din KickScooter på et køligt, tørt sted. Hvis KickScooteren udsættes for sollys og ekstreme temperaturer 

(både kolde og varme), vil det fremskynde ældningsprocessen på produktet samt muligvis reducere batteriets 
levetid. Hvis opbevaringstemperaturen er lavere end 0 °C, skal batteriet ikke oplades, før det er placeret et varmere 
sted, helst ved en temperatur over 10 °C. 

•    Opbevar ikke  KickScooteren i støvede omgivelser, da det kan skade de elektriske komponenter. Opbevar ikke 
i omgivelser med kemikalier.  

•  Langvarig udsættelse for UV-stråler og regn kan forårsage skader på de indvendige komponenter.  
•  Opbevar indendørs, når KickScooteren ikke er i brug.
•  Hold væk fra ild! 

Vedligeholdelse af batterier
Et velholdt batteri har en høj kapacitet selv efter mange kilometers kørsel. VIGTIGT: Oplad batteriet efter 
hver køretur og undlad at batteriet løber helt tør for strøm. Batteriets kapacitet og rækkevidde er bedst 
ved stuetemperatur (22 °C). Elektronikken inde i batteriet registrerer op- og afladningsforhold for batteriet; 
ødelæggelser forårsaget af overophedning/overopladning eller ved brug af batteriet ved lave temperaturer 
bliver ikke dækket af garantien. 
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•  Overhold de lokale love og reguleringer vedr. genbrug af batterier og/eller bortskaffelse. For mere 
information, kontakt din lokale genbrugsstation. 

•  Punktér ikke batteriet. Udskift eller afmonter ikke batteriet. Hold batteriet væk fra metal, for at forhindre en 
kortslutning. 

•  Risiko for brand og elektrisk stød. Der er ingen reservedele. 
•  Opbevar eller oplad ikke batterierne ved temperaturer udenfor de oplyste grænser (se specifikationer). 
•  Oplad aldrig på steder, hvor det ikke er lovligt at oplade. 

Batterioplader
•  Undersøg regelmæssigt opladeren for skader på ledning, stik, indvendig stand og andet. Hvis der findes 

nogen form for skade på produktet, stop øjeblikkeligt al brug, indtil produktet er repareret eller udskiftet. 
•  Den udvendige ledning på opladeren kan ikke udskiftes; hvis ledningen er beskadiget, er det nødvendigt at 

udskifte hele transformeren med en ny. 

Andet
•    Før du løfter, flytter eller på anden vis transporterer KickScooteren, sluk for den og fold den sammen. 

Håndter den forsigtigt og aldrig voldsomt. Kast ikke med den og udsæt den ikke for tryk. Hold KickScooteren 
væk fra ild og vand. 

•   De tilhørende dæk til KickScooteren skal monteres af en professionel. Det er kompliceret at afmontere 
KickScooterens dæk, og forkert montering kan føre til ustabil drift og fejlfunktion. 

Dette produkt er blevet testet til og har bestået ANS/CAN/UL-2272

Batterierne retter sig efter UN/DOT 38.3

Overensstemmelseserklæring for EU. 

DKDK
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Specifikationer

Produkt

Dimensioner

Kører

Parametre

Batteri

Oplader

Egenskaber

Dæk

Motor

Model
Nettovægt 

Længde x bredde x højde
Sammenfoldet: L x B x H
Belastning

Anbefalet alder
Påkrævet højde

Maks. hastighed

Anbefalet terræn

Ca. rækkevidde

Driftstemperatur
Opbevaringstemperatur
IP klassificering
Opladningstid

Nominel spænding
Maks. opladningsspænding
Opladningstemperatur
Nominel kapacitet
Nominel energi
Batteriets styresystem

Nominel power
Output power
Nominel spænding input
Nominel spænding output
Nominel strøm
Bremselys
Køreindstillinger

Forhjul
Baghjul

Ninebot KickScooter
Air T15E
Ca. 10,5 kg
Ca. 1019 x 398 x 936 mm
Ca. 1028 x 202 x 223 mm
30,0 - 100,0 kg 

14 - 60 år
130 - 200 cm
Ca. 20 km
Ca. 12 km 
Ca. 15 %
Asfalt /fortorv 

10 - 40 °C
10 - 50 °C

Ca. 4 t

0 - 40 °C
4650 mAh
167 Wh

36 V
42 V

Overopvarmning, kortslutning, overstrøm, overudladning og 
overladningsbeskyttelse
0,25 kW, 250 W
0,071 kW, 71 W

42 V
1,7 A
LED baglygte
Fodgænger, Energibesparing, Standard og Sport

Hule punkterfrie. Materiale NR + SBR + SILICA + C, B, st.15,24 cm. 
Hule punkterfrie. Materiale NR + SBR + SILICA + C, B, st. 19,05 cm 

Navn

Type Parametre

Maks. stigning

100 - 240 V

IPX4
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Batterier og batteriemballage er mærket i overensstemmelse med det europæiske direktiv 2006/66/
DC og 2013/56/EU vedrørende batterier og akkumulatorer, samt brugte batterier og akkumulatorer. 
Direktivet fastlægger reglerne for bortskaffelse og genbrug af brugte batterier og akkumulatorer 
gældende for hele EU. Mange forskellige batterier er forsynet med dette mærke for herved at indikere, 
at batteriet ikke skal smides ud sammen med almindeligt husholdningsaffald men skal afleveres 
tilbage i henhold til nærværende direktiv. I overensstemmelse med det europæiske direktiv 2006/66/
EC og 2013/56/EU, sættes mærkeseddel på batterier og akkumulatorer for at indikere, at de skal 
samles separat fra andet affald og genbruges. Etiketten på batteriet kan inkludere et kemisk symbol for 
metaltypen i batteriet (Pb = bly, Hg = kviksølv, Cd = cadmium). Brugere af batterier og akkumulatorer må 
ikke bortskaffe disse som usorteret kommunalt affald. For korrekt genbrug skal du returnere batteriet 
til leverandøren eller benytte et udpeget indsamlingssted. Produktansvarlighed er vigtig for at minimere 
batteriernes potentielle skadelige effekt på miljø og menne skeligt helbred grundet det potentielle 
indhold af farlige giftstoffer. Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter 
og stoffer, herunder batterier, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, 
når affaldet af elek trisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Produkter, der er mærket 
med ovenstående ”overkrydsede skraldespand”, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede 
skraldespand symboliserer, at affald af elek trisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen 
med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Begrænsning af direktivet om farlige 
stoer (RoHS)

Information vedr. WEEE bortskaffelse og genbrug / Korrekt bortskaffelse af dette produkt. Den 
overkrydsede skraldespand symboliserer, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med usorteret 
husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Dette gælder for hele EU. Elektrisk og elektronisk 
udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, som kan være farlige og skadelige for 
menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elek trisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke 
bortskaffes korrekt. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den 
miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elek trisk og elektronisk udstyr og 
øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af dette affald.

Information om genbrug af batterier for EU.

Vigtig WEEE-information

Autorisationer DKDK

Batterier og batteriemballage er mærket i overensstemmelse med det europæiske direktiv 2006/66//DC 
og 2013/56/EU vedrørende batterier og akkumulatorer, samt brugte batterier og akkumulatorer. Direktivet 
fastlægger reglerne for bortskaffelse og genbrug af brugte batterier og akkumulatorer gældende for hele 
EU. Mange forskellige batterier er forsynet med dette mærke for herved at indikere, at batteriet ikke skal 
smides ud sammen med almindeligt husholdningsaffald, men skal afleveres tilbage i henhold til nær-
værende direktiv. I overensstemmelse med det europæiske direktiv 2006/66/EC og 2013/56/EU, sættes 
mærkeseddel på batterier og akkumulatorer for at indikere, at de skal samles separat fra andet affald og 
genbruges. Etiketten på batteriet kan inkludere et kemisk symbol for metaltypen i batteriet (Pb = bly, Hg 
= kviksølv, Cd = cadmium). Brugere af batterier og akkumulatorer må ikke bortskaffe disse som usorteret 
kommunalt affald. For korrekt genbrug skal du returnere batteriet til leverandøren eller benytte et udpeget 
indsamlingssted. Produktansvarlighed er vigtig for at minimere batteriernes potentielle skadelige effekt på 
miljø og menneskeligt helbred grundet det potentielle indhold af farlige giftstoffer. Elektrisk og elektronisk 
udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, herunder batterier, der kan være farlige og ska-
delige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke 
bortskaffes korrekt. Produkter, der er mærket med ovenstående ”overkrydsede skraldespand”, er elektrisk 
og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr 
ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Begræns-
ning af direktivet om farlige stoffer (RoHS).
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Reklamationsret og service

Der ydes 2 års reklamationsret* på fabrikations- og materialefejl på dit nye produkt, gældende fra den 
dokumenterede købsdato. Reklamationsretten omfatter materialer og arbejdsløn. Ved henvendelse 
om service bør du oplyse produktets navn og serienummer. Disse oplysninger findes på typeskiltet. 
Skriv evt. oplysningerne ned her i brugsanvisningen, så du har dem ved hånden. Det gør det lettere for 
servicemontøren at finde de rigtige reservedele.

Reklamationsretten dækker ikke:

-  Fejl og skader, som ikke skyldes fabrikations- og materialefej 
-  Hvis der er brugt uoriginale reservedele 
-  Hvis anvisningerne i brugsanvisningen ikke er fulgt 
-  Hvis ikke installationen er sket som anvist 
-  Hvis ikke-faglærte har installeret eller repareret produktet 
-  Ridser og skrammer 
-  Beskadigelse af trinbræt/fodpads 
-  Beskadigelse af dæk/punkteringer 
-  Sliddele 

Batteri 

• Produktet skal være tilsluttet strøm konstant, når det ikke er i brug.  
Dette for at forlænge levetiden på batteriet. 

• Oplad kun med en standard stikkontakt. Produktet må ikke anvendes med nogen form for 
strømomformer. Anvendelse af andre strømomformere vil øjeblikkeligt gøre garantien ugyldig.

• Anvend kun den strømforsyning der medfølger fra producenten til at oplade dette apparat.

• Undlad at anvende en strømforsyning med en beskadiget ledning eller kontakt. 
 
* Der er 1 års garanti på batteriet.
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Transportskader

En transportskade, der konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er udelukkende en sag mellem 
kunden og forhandleren. I tilfælde, hvor kunden selv har stået for transporten af produktet, påtager 
leverandøren sig ingen forpligtelse i forbindelse med evt. transportskade. Evt. transportskader skal anmeldes 
omgående og senest 24 timer efter, at varen er leveret. I modsat fald vil kundens krav blive afvist.

Ubegrundet service

Hvis produktet sendes til service, og det viser sig, at man selv kunne have rettet fejlen ved at følge 
anvisningerne her i brugsanvisningen, påhviler det kunden selv at betale for servicen.

Erhvervskøb

Erhvervskøb er ethvert køb af apparater, der ikke udelukkende benytters til privat brug, men anvendes  
til erhverv eller erhvervslignende formål eller bruges til udlejning eller anden anvendelse, der omfatter  
flere brugere.

I forbindelse med erhvervskøb/benyttelse erhvervsmæssigt ydes ingen garanti, da dette produkt 
udelukkende er beregnet til normalt brug i fritiden. 

Service

For rekvirering af service og reservedele i Danmark kontaktes den butik, hvor produktet er købt.  
Anmeldelse af reklamation kan også ske på witt.dk under fanen ’Service’ og skemaet ’Øvrige SDA produkter’.

Forbehold for trykfejl. 

Producenten/distributøren kan ikke holdes ansvarlig for produkt- og/eller personskader, hvis 
sikkerhedsanvisninger ikke overholdes.  Garantien bortfalder hvis anvisningerne ikke overholdes.

Witt A/S • Gødstrup Søvej 9 • 7400 Herning • info@witt.dk • www.witt.dk 

DKDK



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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Producenten forbeholder sig rettigheden til at foretage produktændringer,  
frigive firmware-opdateringer samt opdatere denne brugermanual uden forudgående varsel.  

Besøg www.segway.com eller tilgå appen for at downloade de sidste nye opdateringer/ændringer. 

Installer appen, aktiver din KickScooter og hent de sidste nye opdateringer samt sikkerhedsinstruktioner.

www.segway.com
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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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Kjøresikkerhet
Husk på at hver gang du kjører på KickScooteren risikerer du skade forårsaket av kontrolltap, kollisjoner og feil.
Les og overhold alle sikkerhetsanvisninger og    advarsler for å redusere risikoen. Bruk sunn fornuft når du 
kjører på KickScooteren.
1.  KickScooteren er et fritidskjøretøy og ikke et transportmiddel. Du må øve deg for å oppnå kjøreferdigheter. 

Verken Ninebot Inc. eller Segway Inc. er ansvarlige for skader forårsaket ved å la være å følge instruksjonene i 
denne manual eller ved kjørerens manglende erfaring.

2.    Overhold alltid lover og regler når du befinner deg i offentlig rom. På steder hvor det ikke gjelder spesielle
     regler, overhold da denne manuals gjeldende retningslinjer for sikkerhet. 
3.  LA IKKE noen kjøre på KickScooteren uten tilsyn av voksne som har lest denne brukerveiledning grundig. Sik-

kerheten for nye kjørere er ditt ansvar. Hjelp nye kjørere med å oppnå grunnleggende kjøreferdigheter. Sørg for 
at alle nye kjørere bruker hjelm og annet beskyttelsesutstyr.

4.  Bruk kun Ninebot eller Segway godkjente deler og tilbehør. Ikke gjør endringer på din KickScooter. Endringer på 
din KickScooter kan forstyrre driften, resultere i alvorlig skade og/eller ødeleggelse og vil ugyldiggjøre garanti-
en.

5.  KickScooteren må KUN monteres av voksne. KickScooteren inneholder små deler som kan medføre kvelnings-
fare. Hold plastdeler utenfor barns rekkevidde for å unngå kveling. Barn må ikke leke med KickScooteren eller 
løse deler fra KickScooteren, og hverken rengjøring, vedlikehold, legge sammen eller opplading må utføres av 
barn.

Miljø og terreng:
•  KickScooteren er beregnet til å kjøre på jevn, tørr, asfaltert vei. Kjør på åpne utendørsområder og sørg for at det 

ikke er fotgjengere, skateboards, sykler, scootere og andre trafikanter i området.

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

• Kjør ikke i snø eller regn. Hvis batteriet utsettes for vann, kan det bli ødelagt, selvantenne eller eksplodere.

•  Kjør ikke på KickScooteren ved ekstreme temperaturforhold, eller hvis det er dårlig sikt, f.eks. ved daggry/ 
skumring eller om natten.

Under kjøring:
•  Bruk alltid hjelm og annet sikkerhetsutstyr når du kjører på KickScooteren. Bruk en godkjent hjelm, som passer 

godt med hakeremmen, og som gir beskyttelse til bakhodet ditt.

ADVARSEL
Bruk passende sikkerhetsutstyr. Bruk ikke KickScooteren i trafikken. Bruk aldri et annet kjøretøy til å oppnå høyere 
fart når du kjører på KickScooteren.
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 •  IKKE KJØR FORBI. Senk farten hvis du kjører inn på et ukjent område. Vær forsiktig hvis du ferdes i områder med 
trær, beplantning eller gjerder. Senk alltid farten når du svinger.

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

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

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

 •  Rør ikke ved roterende hjul. Hold hår, klær og lignende vekk fra bevegelige deler på KickScooteren.
 ADVARSEL

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

Mennesker som ikke bør kjøre på KickScooteren inkluderer:
I.   Alle som er påvirket av alkohol eller stoffer.
II.    Alle som er rammet av sykdom (særlig i hodet, hjertet, ryggen eller nakken) som setter dem i fare ved 

anstrengende fysisk aktivitet.
III. Alle som har balanseproblemer eller motoriske utfordringer i den grad at  det påvirker evnen til å holde balansen.
IV. Alle hvis alder, høyde og vekt ikke holder seg innenfor de angitte retningslinjer (se spesifikasjoner).
V.  Alle med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner som ikke forstår risikoen som er involvert.

ADVARSEL
KickScooteren må ikke brukes av barn under 6 år pga. maksimumhastigheten.

Trygg bruk:
•  Kjør ikke på KickScooteren hvis temperaturen overskrider den angitte driftstemperatur (se spesifikasjoner). For 

høye/lave temperaturer kan redusere KickScooterens ytelse og medføre uhell.

•  Parker alltid din KickScooter med støtten på flatt, stabilt underlag. Kontroller om KickScooteren står stabilt når 
den er plassert på støtten for  unngå at den velter (f.eks. ved vindkast eller lignende). Parker ikke i et høyt trafikkert 
område, still heller KickScooteren inntil en vegg.

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

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

•  Tillat aldri barn å røre deler på KickScooteren med åpninger, som f.eks. brettemekanisme, skjerm, hjul, bremse- sy-
stem, etc. Rør ikke ved bremser eller navmotor etter en kjøretur, dette for å unngå forbrenninger på grunn av den økte 
temperaturen.



20

Oversikt

Dashbord

Foldeknapp

Forlys

Lys

Fotstøtte

Refleks

Støtte

Ladeport

Elektronisk brems

Sammenleggbart håndtak

Elektronisk gasshåndtak

Base

Refleks

Refleks

Baklys
Rum til batteriAv/på-knap / Fotbrems:                                                                                                                       

• Trå på Av/på-knappen / Fotbremsen for å starte KickScooteren.

• Trå på knappen for å slå på/av for- og baklyset når KickScooteren er på og hastigheten er mindre enn 3 
km/t.

• Trå to ganger for å endre kjøreinnstilling/hastighet når KickScooteren er på.

• Trå på knappen og hold den nede i 3 sekunder, for å skru av KickScooteren.

På/Av-knapp / Fotbrems:

(multifunksjonell)

Navmotor

Bakskjermen fungerer som brems under kjøring. Det anbefales å bruke den sammen med den elektroniske 
bremsen.
Lys: Lyset kan stilles inn etter individuelt ønske via 
Segway Ninebot-appen.

Elektronisk signalhorn: Drei det elektroniske 
gasshåndtaket og den elektroniske bremsen for å gi 
signal.

NO
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Dashbord Fotgjenger

Sport

Standard

Energisparing

Forlys

Batterinivå

Cruise-kontroll

Bluetooth

Temperaturindikator

DriftsfeilSpeedometer

Speedometer: Viser KickScooterens nåværende hastighet samt eventuelle feilkoder.

Kjøreinnstilling: Trå på På/av-knappen / Fotbremsen to ganger for å bytte kjøreinnstilling.

   Energisparing (maks. hastighet er 10 km/t) med jevn akselerasjon, velegnet for nybegynnere. 

 Standard (maks. hastighet er 15 km/t).

   Sport (maks. hastighet er 20 km/t), kraftig, anbefales kun til rutinerte kjørere.

Fotgjenger: Maks. hastighed er 6 km/t. med blinkende baklykter. 

* Sånn aktiveres i appen: Trykk på slide-menuen > Settings > Pedestrian mode

Driftsfeil: Skiftenøkkel-ikonet viser en driftsfeil på KickScooteren.

Cruise-kontroll: Aktiveres ved en konstant hastighet i 5 sekunder. Brems for å deaktivere funksjonen.

 *  Denne funksjonen er som standardinnstilling deaktivert. Aktiver via Segway Ninebot- appen.

Temperaturindikator: Hvis termometer-ikonet blinker betyr det at batteritemperaturen enten er oppe 
på 50 °C eller ligger under 0 °C. Det kan også være tegn på at motoren har nådd en temperatur på 90 °C.      
*På dette tidspunkt kan KickScooteren ikke akselerere normalt og kan muligens ikke lades opp.

Bluetooth: Bluetooth-ikonet viser at KickScooteren er tilkoblet en mobilenhet.

Batterinivå: Full opplading vises ved 4 stolper. Batterinivået er lavt når den første stolpen er rød. Lad opp 
din KickScooter med det samme.

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

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

Rengjøring
Bruk en våt klut for å tørke basen. Størknet jord kan skrubbes av med en fuktig, myk børste og deretter rengjøres 
med en våt klut. Riper på plastdeler kan poleres med fint sandpapir. Start forsiktig med våtslipepapir korn 400 og 
avslutt med korn 800-1200 avhengig av det ønskede resultatet.
MERK
Vask ikke din KickScooter i alkohol, bensin, aceton eller andre etsende løsemidler, da disse kan skade din 
KickScooters utseende og indre konstruksjon. Vask ikke din KickScooter med en høytrykksspyler eller vannslange.

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

Oppbevaring
•    Før oppbevaring, sørg for at KickScooteren er slått av og fullt ladet for å unngå utlading, som kan forårsake 

permanent skade. Lad opp KickScooteren med ca 30-60 dagers mellomrom ved langtidsoppbevaring.
•    Oppbevar din KickScooter på et kjølig, tørt sted. Hvis KickScooteren utsettes for sollys og ekstreme temperaturer 

(både kalde og varme), vil det fremskynde aldringsprosessen på produktet samt muligens redusere batteriets 
levetid. Hvis oppbevaringstemperaturen er lavere enn 0 °C, skal batteriet ikke lades før det er plassert et varmere 
sted, helst ved en temperatur over 10 °C.

•  Oppbevar ikke KickScooteren i støvete omgivelser, det kan skade de elektriske komponentene. Oppbevar ikke 
i omgivelser med kjemikalier.

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

Vedlikehold av batterier
Et velholdt batteri har høy kapasitet selv etter mange kilometers kjøring. VIKTIG: Lad opp batteriet etter 
hver kjøretur og unngå at batteriet går helt tom for strøm. Batteriets kapasitet og rekkevidde er best ved 
romtemperatur (22 °C). Elektronikken inne i batteriet registrerer opp- og utladingsforhold for batteriet;
ødeleggelser forårsaket av overoppheting/overoppladning eller ved bruk av batteriet ved lave temperaturer er 
ikke dekket av garantien.
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•  Overhold de lokale lover og reguleringer vedr. gjenbruk av batterier og/eller avfallshåndtering. For mer 
informasjon, kontakt din lokale gjenbruksstasjon.

•  Punktér ikke batteriet. Ikke bytt eller demonter batteriet. Hold batteriet vekk fra metall, for å hindre 
kortslutning.

• Risiko for brann og elektrisk støt. Det er ingen reservedeler.
• Oppbevar eller opplad ikke batteriene ved temperaturer utenfor de opplyste grensene (se spesifikasjoner).
• Lad aldri på steder hvor det ikke er lovlig å lade.

Batterilader
•   Undersøk regelmessig laderen for skader på ledning, støpsel, innvendig stand og annet. Hvis det er noen form 

for skade på produktet, stopp øyeblikkelig all bruk inntil produktet er reparert eller byttet.
•   Den utvendige ledningen på laderen kan ikke byttes; hvis ledningen er skadet, er det nødvendig å bytte hele 

transformeren med en ny.

Annet
•    Før du løfter, flytter eller på annet vis transporterer KickScooteren, skru den av og fold den sammen. Håndter 

den forsiktig og aldri voldsomt. Kast den ikke og utsett den ikke for trykk. Hold KickScooteren unna ild og 
vann.

•   De tilhørende dekk til KickScooteren skal monteres av en profesjonell montør. Det er komplisert å demontere 
KickScooterens dekk, og feilmontering kan føre til ustabil drift og feilfunksjon.

Dette produkt har blitt testet til og har bestått ANS/CAN/UL-2272 

Batteriene retter seg etter UN/DOT 38.3 

Overensstemmelseserklæring for EU.

NONO
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Spesifikasjoner

Produkt

Dimensjoner

Kjører

Parametre

Batteri

Lader

Egenskaper

Dekk

Motor

Modell
Nettovekt

Lengde x bredde x høyde
Sammenfoldet: L x B x H
Belastning

Anbefalt alder
Påkrevd høyde

Maks. Hastighet

Anbefalt terreng

Ca. rekkevidde

Driftstemperatur
Oppbevaringstemperatur
IP klassifisering
Oppladningstid

Nominell spenning
Maks. Oppladningsspenning
Oppladningstemperatur
Nominell kapasitet
Nominell energi
Batteriets styresystem

Nominell power
Output power
Nominell spenning input
Nominell spenning output
Nominell strøm
Bremselys
Kjøreinnstillinger

Forhjul
Bakhjul

Ninebot KickScooter
Air T15E
Ca. 10,5 kg
Ca. 1019 x 398 x 936 mm
Ca. 1028 x 202 x 223 mm
30,0 - 100,0 kg 

14 - 60 år
130 - 200 cm
Ca. 20 km
Ca. 12 km 
Ca. 15 %
Asfalt /fortau

10 - 40 °C
10 - 50 °C

Ca. 4 t

0 - 40 °C
4650 mAh
167 Wh

36 V
42 V

Overoppheting, kortslutning, overstrøm, overutladning og 
overladningsbeskyttelse
0,25 kW, 250 W
0,071 kW, 71 W

42 V
1,7 A
LED baklykter
Fotgjenger, Energisparing, Standard og Sport

Hule punkterfrie. Materiale NR + SBR + SILICA + C, B, st.15,24 cm.
Hule punkterfrie. Materiale NR + SBR + SILICA + C, B, st. 19,05 cm

Navn

Type Parametre

Maks. Stigning

100 - 240 V

IPX4
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Batterier og batteriemballage er mærket i overensstemmelse med det europæiske direktiv 2006/66/
DC og 2013/56/EU vedrørende batterier og akkumulatorer, samt brugte batterier og akkumulatorer. 
Direktivet fastlægger reglerne for bortskaffelse og genbrug af brugte batterier og akkumulatorer 
gældende for hele EU. Mange forskellige batterier er forsynet med dette mærke for herved at indikere, 
at batteriet ikke skal smides ud sammen med almindeligt husholdningsaffald men skal afleveres 
tilbage i henhold til nærværende direktiv. I overensstemmelse med det europæiske direktiv 2006/66/
EC og 2013/56/EU, sættes mærkeseddel på batterier og akkumulatorer for at indikere, at de skal 
samles separat fra andet affald og genbruges. Etiketten på batteriet kan inkludere et kemisk symbol for 
metaltypen i batteriet (Pb = bly, Hg = kviksølv, Cd = cadmium). Brugere af batterier og akkumulatorer må 
ikke bortskaffe disse som usorteret kommunalt affald. For korrekt genbrug skal du returnere batteriet 
til leverandøren eller benytte et udpeget indsamlingssted. Produktansvarlighed er vigtig for at minimere 
batteriernes potentielle skadelige effekt på miljø og menne skeligt helbred grundet det potentielle 
indhold af farlige giftstoffer. Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter 
og stoffer, herunder batterier, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, 
når affaldet af elek trisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Produkter, der er mærket 
med ovenstående ”overkrydsede skraldespand”, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede 
skraldespand symboliserer, at affald af elek trisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen 
med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Begrænsning af direktivet om farlige 
stoer (RoHS)

Information vedr. WEEE bortskaffelse og genbrug / Korrekt bortskaffelse af dette produkt. Den 
overkrydsede skraldespand symboliserer, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med usorteret 
husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Dette gælder for hele EU. Elektrisk og elektronisk 
udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, som kan være farlige og skadelige for 
menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elek trisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke 
bortskaffes korrekt. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den 
miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elek trisk og elektronisk udstyr og 
øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af dette affald.

Information om genbrug af batterier for EU.

Vigtig WEEE-information

Autorisationer NONO
Autorisasjoner

Viktig WEEE-informasjon

Informasjon vedr. WEEE kasting og gjenbruk / korrekt kasting av dette produkt. Den overkryssede 
søppelkassen symboliserer at dette produktet ikke må bortskaffes sammen med usortert 
husholdningsavfall, men skal samles inn særskilt.

Dette gjelder for hele EU.

Elektrisk og elektronisk utstyr (EEE) inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige 
og skadelige for menneskers helse og for miljøet når avfallet av elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) ikke 
kastes korrekt. Brukere skal benytte de kommunale innsamlingsordningene for å minske den miljømessige 
belastningen i forbindelse med kasting av avfall av elektrisk og elektronisk utstyr og øke mulighetene for 
gjenbruk, gjenvinning og nyttiggjørelse av dette avfallet.

Informasjon om gjenbruk av batterier for EU.

Batterier og batteriemballasje er merket i overensstemmelse med det europeiske direktiv 2006/66/ DC 
og 2013/56/EU vedrørende batterier og akkumulatorer, samt brukte batterier og akkumulatorer. Direktivet 
fastlegger reglene for avhending og gjenbruk av brukte batterier og akkumulatorer gjeldende for hele 
EU. Mange forskjellige batterier er forsynt med dette merket for herved å indikere, at batteriet ikke skal 
avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, men skal leveres tilbake i henhold til nærværende 
direktiv. I overensstemmelse med det europeiske direktiv 2006/66/ EC og 2013/56/EU, settes merkelapp 
på batterier og akkumulatorer for å indikere, at de skal avhendes separat fra annet avfall og gjenbruk. 
Etiketten på batteriet kan inkludere et kjemisk symbol for metaltypen i batteriet (Pb = bly, Hg = kvikksølv, Cd 
= kadmium). Brukere av batterier og akkumulatorer må ikke avhende disse som usortert kommunalt avfall. 
For korrekt gjenbruk skal du returnere batteriet til leverandøren eller benytte et utpekt innsamlingssted. 
Produktansvarlighet er viktig for å minimere batterienes potensielle skadelige effekt på miljø og helse 
på grunn av det potensielle innhold av farlige giftstoffer. Elektrisk og elektronisk utstyr (EEE) inneholder 
materialer, komponenter og stoffer, herunder batterier, som kan være farlige og skadelige for helse og 
miljø, når avfall av elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) ikke avhendes korrekt. Produkter, som er merket 
med ovenstående ”overkryssete søppelbøtte”, er elektrisk og elektronisk utstyr. Den kryssete søppelbøtten 
symboliserer, at avfall av elektrisk og elektronisk utstyr ikke må avhendes sammen med usortert 
husholdningsavfall, men skal avhendes separat. Begrensning av direktivet om farlige stoffer (RoHS).
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Reklamasjonsrett og service

Det ytes 5 års reklamasjonsrett* på fabrikasjons- og materialfeil på ditt nye produkt, gjeldende fra den 
dokumenterte kjøpsdato. Reklamasjonsretten omfatter materialer og arbeidslønn. Ved henvendelse om 
service bør du opplyse om produktets navn og serienummer. Disse opplysningene finnes på typeskiltet. 
Skriv evt. opplysningene ned her i bruksanvisningen, så du har dem ved hånden. Det gjør det lettere for 
servicemontøren å finne riktige reservedeler.

Reklamasjonsretten dekker ikke:

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

- Hvis det er brukt uoriginale reservedeler

- Hvis anvisningene i bruksanvisningen ikke er fulgt

- Hvis ikke installasjonen har skjedd som anvist

- Hvis ufaglærte har installert eller reparert produktet

- Riper og skrammer 

- Skade av trinnbrett/fotpads

- Skade av dekk/punkteringer

- Slitasjedeler

Batteri 

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

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

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

• Unngå å bruke en strømforsyning med en skadet ledning eller kontakt.  
 
* Det er 1 års garanti på batteriet.
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Transportskader

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

Ubegrunnet service

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

Kommersieltkjøp

Kommersieltkjøp er ethvert kjøp av apparater som ikke utelukkende benyttes til privat bruk, men brukes 
til forretnings- eller forretningslignende formål eller brukes til utleiing eller annen bruk som omfatter flere 
brukere.

I forbindelse med forretningskjøp/benyttelse forretningsmessig ytes ingen garanti, fordi dette produkt 
utelukkende er beregnet til normal bruk på fritiden.

Service

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

Forbehold for trykkfeil

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

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

NONO



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 forbeholder seg rettigheten til å foreta produktendringer,
frigi firmware-oppdateringer samt oppdatere denne brukermanual uten forvarsel.

Besøk www.segway.com eller appen for å laste ned de siste nye oppdateringene/endringene.
Installer appen, aktiver din KickScooter og hent de siste nye oppdateringene samt sikkerhetsinstruksjonene.

 www.segway.com

www.segway.com
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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
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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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Körsäkerhet
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.
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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, planteringar 
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 påverkas 
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.

 •  Håll båda händerna på ratten och kör inte med någon form av last. ANVÄND INTE mobiltelefon, kamera eller hörlu-
rar 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 upprätthålla 

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.
Säker användning:
•  Kör inte på KickScootern, om den omgivande temperaturen överskrider den angivna driftstemperaturen (se specifi-

kationer). För höga/låga temperaturer kan försämra KickScooterns prestanda och medföra olycka.

•  Parkera alltid din KickScooter med stödbenet på en plan och stabil yta. Kontrollera, om KickScootern står stabilt, när 
den är placerad på stödbenet, för att undvika, att den välter (t ex vid en vindpust eller skakningar). Parkera inte i ett 
tätbefolkat område, ställ hellre KickScootern upp mot en vägg.

•  Läs vänligen bruksanvisningen, innan laddning av batteriet (se ”Uppladdning”).

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.
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Översikt

Instrumentpanel

Hopfällningsknapp

Framlykta

Ljus

Fotstöd

Reflex

Stödben

Laddningsport 

Elektrisk broms

Hopfällbart handtag

Elektroniskt gashandtag

Bas

Reflex

Refleks

Baklykta
Rum til batteriTänd/Släck-knapp / Fotbroms                                                                                                          

• Trampa på Tänd/Släck-knapp / Fotbromsen för att sätta på KickScootern

• Trampa på knappen för att tända/släcka fram- och baklyktan, när KickScootern är påslagen och 
hastigheten är lägre än 3 km/t.

• Trampa två gånger för att ändra körinställning/hastighet, när KickScootern är påslagen.

• Trampa på knappen håll den intryckt i 3 sekunder, för att stänga av KickScootern.

Tänd/Släck-knapp / Fotbroms

(multifunktionell)

Navmotor

Bakskärmen fungerar som broms under körning. Det rekommenderas att använda den tillsammans med den 
elektroniska bromsen
Ljus: Ljuset kan ställas in individuellt via Segway 
Ninebot-appen

Elektroniskt signalhorn: Vrid det elektroniska 
gashandtaget och den elektroniska bromsen för att avge 
signal.

SE

Utrymme för batteri
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Instrumentpanelen Fotgängare

Sport

Standard

Energibesparing

Framlykta

Batterinivå

Cruise-kontroll

Bluetooth

Temperaturindikator

DriftsfelSpeedometer

Speedometer: Visar KickScooterns nuvarande hastighet samt eventuella felkoder.

Körinställning: Trampa på Tänd/Släck-knappen / Fotbromsen två gånger, för att byta körinställning.

Energibesparing (max. hastighet är 10 km/t) med jämn acceleration, lämplig för nybörjare

Standard (max. hastighet är 15 km/t).

Sport (max. hastighet är 20 km/t), kraftig, rekommenderas endast för rutinerade förare.

Fotgängare: Max. hastighet är 6 km/t med blinkande baklykta.

*Så här aktiveras i appen: Tryck på slide-menyn>Settings>Pedestrian mode

Driftsfel: Skiftnyckel-ikonen visar ett driftsfel på KickScootern

Cruise-kontroll: Aktiveras vid en konstant hastighet i 5 sekunder. Bromsa för att inaktivera funktionen.

*Denna funktion är som standardinställning inaktiverad. Aktiveras via Segway Ninebot-appen.

Temperaturindikator: Om termometer-ikonen blinkar betyder det, att batteritemperaturen är över 50˚C 
eller ligger under 0˚C. Det kan även vara ett tecken på, att motorn har nått en temperatur på 90˚C. *Vid 
denna tidpunkt kan KickScooter inte accelerera normalt och kan inte laddas.

Bluetooth: Bluetooth-ikonen visar, att KickScootern är ansluten till mobil-utrustning.

Batterinivå: Full uppladdning visas med 4 staplar. Batterinivån är låg, när den rösta stapeln är röd.

Ladda genast din KickScooter.

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

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.

•    Förvara inte KickScootern i dammiga miljöer, eftersom detta kan skada de elektriska komponenterna. Förva-
ra inte på platser med kemikalier

• 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 på grund av användning batteriet vid låga temperaturer täcks inte 
av garantin.
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•  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.

Annat
•  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.

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

Batterierna överensstämmer med UN / DOT 38.3

Försäkran om överensstämmelse för EU.

SESE
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Specifikationer

Produkt

Dimensioner

Förare

Parametrar

Batteri

Laddare

Egenskaper

Däck

Motor

Modell
Nettovikt 

Längd x bredd x höjd
Hopfälld: L x B x H
Belastning

Rekommenderad ålder
Nödvändig längd

Max. hastighet

Rekommenderad terräng

Ca. räckvidd

Driftstemperatur
Förvaringstemperatur
IP klassificering
Laddningstid

Nominell spänning
Max. laddningsspänning
Laddningstemperatur
Nominell kapacitet
Nominell energi
Batteriets styrsystem

Nominell power
Output power
Nominell spänning input
Nominell spänning output
Nominell ström
Bromsljus
Körinställningar

Framhjul
Bakhjul

Ninebot KickScooter
Air T15E
Ca. 10,5 kg
Ca. 1019 x 398 x 936 mm
Ca. 1028 x 202 x 223 mm
30,0 - 100,0 kg 

14 - 60 år
130 - 200 cm
Ca. 20 km
Ca. 12 km 
Ca. 15 %
Asfalt/trottoar

10 - 40 °C
10 - 50 °C

Ca. 4 t

0 - 40 °C
4650 mAh
167 Wh

36 V
42 V

Överupphettning, kortslutning, överström, överurladdning och 
överladdningsskydd
0,25 kW, 250 W
0,071 kW, 71 W

42 V
1,7 A
LED baklykta
Fotgängare, Energibesparing, Standard och Sport

Ihåliga punkterfria. Material NR + SBR + SILICA + C, B, st.15,24 cm. 
Ihåliga punkterfria. Material NR + SBR + SILICA + C, B, st. 19,05 cm 

Namn

Typ Parametrar

Max. stigning

100 - 240 V

IPX4
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Batterier og batteriemballage er mærket i overensstemmelse med det europæiske direktiv 2006/66/
DC og 2013/56/EU vedrørende batterier og akkumulatorer, samt brugte batterier og akkumulatorer. 
Direktivet fastlægger reglerne for bortskaffelse og genbrug af brugte batterier og akkumulatorer 
gældende for hele EU. Mange forskellige batterier er forsynet med dette mærke for herved at indikere, 
at batteriet ikke skal smides ud sammen med almindeligt husholdningsaffald men skal afleveres 
tilbage i henhold til nærværende direktiv. I overensstemmelse med det europæiske direktiv 2006/66/
EC og 2013/56/EU, sættes mærkeseddel på batterier og akkumulatorer for at indikere, at de skal 
samles separat fra andet affald og genbruges. Etiketten på batteriet kan inkludere et kemisk symbol for 
metaltypen i batteriet (Pb = bly, Hg = kviksølv, Cd = cadmium). Brugere af batterier og akkumulatorer må 
ikke bortskaffe disse som usorteret kommunalt affald. For korrekt genbrug skal du returnere batteriet 
til leverandøren eller benytte et udpeget indsamlingssted. Produktansvarlighed er vigtig for at minimere 
batteriernes potentielle skadelige effekt på miljø og menne skeligt helbred grundet det potentielle 
indhold af farlige giftstoffer. Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter 
og stoffer, herunder batterier, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, 
når affaldet af elek trisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Produkter, der er mærket 
med ovenstående ”overkrydsede skraldespand”, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede 
skraldespand symboliserer, at affald af elek trisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen 
med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Begrænsning af direktivet om farlige 
stoer (RoHS)

Information vedr. WEEE bortskaffelse og genbrug / Korrekt bortskaffelse af dette produkt. Den 
overkrydsede skraldespand symboliserer, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med usorteret 
husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Dette gælder for hele EU. Elektrisk og elektronisk 
udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, som kan være farlige og skadelige for 
menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elek trisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke 
bortskaffes korrekt. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den 
miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elek trisk og elektronisk udstyr og 
øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af dette affald.

Information om genbrug af batterier for EU.

Vigtig WEEE-information

Autorisationer SESEGodkännanden

Viktig WEEE-information

Information beträffande WEEE bortskaffande och återvinning/korrekt bortskaffande av denna produkt.  
Den överkryssade avfallsbehållaren symboliserar att denna produkt inte får kasseras med osorterat hus-
hållsavfall 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.

Information om återvinning av batterier inom EU.

Batterier och batteriförpackningar är märkta i enlighet med europeiskt direktiv 2006/66 /
DC och 2013/56 / EU angående batterier och ackumulatorer, samt använda batterier och ackumulatorer. 
Direktivet innehåller regler för bortskaffande och återvinning av använda batterier och ackumulatorer som 
är tillämpliga i hela EU. Många olika batterier är märkta med detta märke för att indikera att batteriet inte 
ska kasseras med vanligt hushållsavfall utan ska returneras i enlighet med detta direktiv. I enlighet med 
europeiska direktiv 2006/66 / EG och 2013/56 / EU är etiketter och ackumulatorer märkta för att indikera att 
de måste samlas in separat från annat avfall och återvinnas. Etiketten på batteriet kan innehålla 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, returnera batteriet 
till leverantören eller använd en utsedd uppsamlingsplats. Produktansvar är viktigt för att minimera de poten-
tiella skadliga effekterna av batterier på miljön och människors hälsa på grund av det potentiella innehållet 
av farliga gifter. Elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) innehåller material, komponenter och substanser, 
inklusive batterier, som kan vara farliga och skadliga för människors hälsa och miljön när den elektriska 
och elektroniska avfallet (WEEE) inte kasseras på rätt sätt. Produkter som är markerade med ovanstående 
”överkryssad soptunna” är elektrisk och elektronisk utrustning. Den överkryssade soptunnan symboliserar att 
elektriskt och elektroniskt avfall inte får kasseras med osorterat hushållsavfall utan måste samlas in separat. 
Begränsning av direktivet om farliga ämnen (RoHS).
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Reklamationsrätt och service

Produkten omfattas av 3 års reklamationsrätt* på tillverknings- och materialfel, 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

- Förslitningsdelar

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 

SESE



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



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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Ajoturvallisuus
Muista, että aina KickScooterilla ajaessasi vaarana on kontrollin menettämisestä, törmäyksestä tai virheestä 
aiheutuva loukkaantuminen. 
Lue kaikki turvaohjeet ja varoitukset,    ja noudata niitä vähentääksesi loukkaantumisen mahdollisuutta. Käytä 
tervettä järkeä ajaessasi KickScooterilla. 
1.  KickScooter on vapaa-ajan potkulauta, eikä sitä ole tarkoitettu liikennevälineeksi. Sinun tulee harjoitella 

saavuttaaksesi riittävän ajotaidon. Ninebot Inc. tai Segway Inc. eivät ole vastuussa vammoista tai 
loukkaantumisista, jotka ovat aiheutuneet tämän käyttöoppaan ohjeiden puutteelisesta seuraamisesta tai 
ajajan kokemattomuudesta. 

2.  Noudata aina sääntöjä ja säännöksiä, kun oleilet julkisilla paikoilla. Paikoissa, joissa ei päde erityisiä sääntöjä, 
noudata tämän käyttöoppaan turvaohjeita.

3.  ÄLÄ anna kenenkään ajaa KickScooteria ilman ohjeisiin perehtyneen aikuisen valvontaa. Uuden käyttäjän 
turvallisuus on sinun vastuullasi. Auta uutta käyttäjää saavuttamaan ajamisen perustaidot. Huolehdi, että uusi 
käyttäjä käyttää kypärää sekä muita suojavarusteita. 

4.  Käytä vain Ninebotin tai Segwayn hyväksymiä osia ja lisävarusteita. Älä tee muutoksia KickScooteriisi. 
Muutosten tekeminen saattaa häiritä käyttöä, johtaa käyttäjän vakavaan loukkaantumiseen ja/tai tuotteen 
hajoamiseen. Muutokset mitätöivät takuun. 

5.  KickScooter tulee koota AINOASTAAN aikuisen toimesta. KickScooter sisältää pieniä osia, jotka saattavat 
aiheuttaa tukehtumisvaaran. Pidä muoviosat poissa lasten ulottuvilta estääksesi tukehtumisen. Lapset eivät 
saa leikkiä KickScooterilla tai sen irtonaisilla osilla. Lasten ei tule puhdistaa, huoltaa, taittaa kokoon tai ladata 
tuotetta. 

Ympäristö ja maasto
•  KickScooter on tarkoitettu ajettavaksi tasaisella, kuivalla, asfaltoidulla tiellä. Aja avonaisilla ulkoalueilla, ja huole-

hdi, ettei lähistöllä ole jalankulkijoita, skeittilautoja, polkupyöriä, mopoja tai muita kulkuvälineitä. 

•  Älä koskaan aja ajoradalla, lähellä moottoriajoneuvoja, lähellä jyrkkiä pudotuksia, rappusia, uima-altaita tai ve-
sistöjä. Älä aja vesilätäköiden ylitse. Vältä rakennustyömaita, epätasaista maastoa, viemäreitä, kuoppia tiessä, 
paloposteja, parkkeerattuja autoja, hidastetöyssyjä ja muita esteitä. Älä aja epätasaisella alustalla, kuten soralla, 
kivillä tai hiekalla. 

•  Älä aja sateessa tai lumessa. Jos akku kastuu, saattaa se rikkoutua, syttyä tuleen tai räjähtää. 

•  Älä aja KickScooteria äärimmäissä lämpötiloissa, huonossa näkyvyydessä tai pimeässä.
 
Ajon aikana:
•  Käytä aina kypärää ja muita suojavarusteita ajaessasi KickScooterilla. Käytä hyväksyttyä kypärää, jonka leu-

kahihna on sopiva, ja joka suojaa takaraivoasi. 

VAROITUS
Käytä sopivaa suojavarustusta. Älä käytä KickScooteria liikenteessä. Älä koskaan ota vauhtia muista kulkuneuvo-
ista ajaessasi KickScooterilla. 
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 •  ÄLÄ ohita. Hidasta vauhtia ajaessasi tuntemattomilla alueilla. Ole varovainen, jos ajat alueilla, joissa on puita, tolppia 
tai aitoja. Hidasta vauhtia aina kääntyessäsi. 

•  Kiinnitä ajaessasi huomiota ympäristöösi sekä kauempana edessäsi että lähietäisyydellä. Silmäsi ovat paras työkalu 
esteiden ja liukkaiden pintojen välttämiseksi (mukaan lukien, muttei rajoittuen seuraaviin: märkä maa/ asfaltti, 
irtohiekka, sora tai jää)    

•  Vältä äkillistä kiihdyttämistä tai hidastusta. Älä koskaan ylitä KickScooterin suunniteltua huippunopeutta 
(huippunopeuteen vaikuttaa mm. käyttäjän paino, akun lataus, maasto yms.). Kuten muissakin ajoneuvoissa, 
nopeampi vauhti vaatii pidemmän jarrutusmatkan. Äkillinen jarrutus pinnalla, jonka pito on huono, voi johtaa pyörien 
liukasteluun tai kaatumiseen. Ole varovainen, ja pidä aina turvallinen välimatka muihin ihmisiin tai kulkuvälineisiin. 

•  Pidä molemmat kädet ohjaustangolla äläkä aja minkäänlaisen lastin kanssa. ÄLÄ käytä puhelinta, kameraa, 
kuulokkeita tai suorita muita toimintoja ajaessasi. 

•  Älä koske liikkuviin tai pyöriviin pyöriin. Pidä hiukset, vaatetus ja muu vastaava poissa KickScooterin liikkuvista 
osista. 

VAROITUS
Jos KickScooter pitää epätavallista ääntä, tai se viestittää hälytyksestä, lopeta ajaminen välittömästi. 
Kenen ei tule ajaa:
I. Henkilöt, jotka ovat alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena. 
II.  Henkilöt, joilla on sairauksia (etenkin pään alueen, sydämen, selän ja niskan sairaudet), jotka asettavat heidät vaara-

an fyysisen rasituksen aikana. 
III. Henkilöt, joilla on ongelmia tasapainon kanssa, tai motorisia hankaluuksia, jotka huonontavat tasapainoa. 
IV. Henkilöt, joiden ikä, pituus ja paino ylittävät määritellyt rajat (katso tekniset tiedot).  
V.  Henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai älylliset taidot ovat heikentyneet, tai jotka eivät ymmärrä KickScooterin 

käytön riskejä. 

Varoitus
Alle 6-vuotiaat eivät saa käyttää KickScooteria sen maksiminopeuden vuoksi. 
Turvallinen käyttö:

•  Älä käytä KickScooteria, jos ympäristön lämpötila ylittää käyttölämpötilojen rajat (lue tekniset tiedot). Liian korkeat 
tai matalat lämpötilat huonontavat KickScooterin suorituskykyä ja saattaa johtaa onnettomuuksiin. 

•   Parkkeeraa aina KickScooterisi tukijalalan avulla tasaiselle ja vakaalle alustalle välttääksesi sen kaatumisen (esim. 
tuulenpuuskan tai tärinän vuoksi). Älä parkkeeraa vilkkaalle alueelle, vaan sijoita KickScooter mielummin seinän 
viereen. 

• Ennen akun latausta, luethan käyttöoppaan (lue “Akun lataus”). 

VAROITUS
Käytä lataukseen vain Segway-laturia, älä käytä muille tuotteille tarkoitettuja latureita. Käytä ainoastaan valmistajan 
akkua. 

•  Älä koskaan anna lapsesi koskea KickScooterin osiin, joissa on aukkoja, kuten esim. taittomekanismi, lokasuojan 
jarru, pyörät, jarrusysteemi yms. Älä koske jarruihin tai napamoottoriin ajon jälkeen välttääksesi kuumentuneista 
osista johtuvia palovammoja. 
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Yleistiedot

Kojelauta

Taittopainike

Etuvalo

Valo

Lautaosa

Heijastin

Tukijalka

Latausportti

Elektroninen jarru

Kokoontaitettava kädensija

Elektroninen kaasupainike

Runko

Heijastin

Heijastin

Takavalo
Rum til batteriVirtapainike/ Jalkajarru:                                                                                                                                                    

• Astu virtapainikkeen / jalkajarrun päälle käynnistääksesi KickScooterin

• Astu painikkeen päälle sytyttääksesi/ sammuttaaksesi takavalon, kun KickScooter on käynnissä ja vauhti 
on alle 3 km/h. 

• Astu kaksi kertaa vaihtaaksesi ajotilaa/ nopeutta, kun KickScooter on käynnissä.

•  Pidä painiketta alhaalla kolmen sekunnin ajan sammuttaaksesi KickScooterin. 

Virtapainike / Jalkajarru 
(monitoimi)

Napamoottori

           Takalokasuoja toimii jarruna ajon aikana. Suosittelemme sitä käytettävän yhdessä elektronisen jarrun 
kanssa. 

Valo: Valon asetuksia voi muuttaa yksilöllisten toiveiden 
mukaan Segway Ninebot- sovelluksen kautta. 

Elektroninen äänimerkki: pyöritä elektronista 
kaasupainiketta, ja elektroninen jarru antaa äänimerkin. 

FI

Akun paikka



49

Kojelauta Jalankulkija

Sport

Standardi

Energiansäästö

Etuvalo

Akun lataus

Vakionopeudensäädin

Bluetooth

Lämpömittari

ToimintahäiriöSpeedometer

Nopeusmittari: Näyttää KickScooterin nopeuden sekä mahdolliset virhekoodit

Ajotila: Astu virtapainikkeen / jalkajarrun päälle kahdesti vaihtaaksesi ajotilaa. 

Energiansäästötila (max. nopeus 10 km/h). Tasainen kiihdytys, sopii aloittelijoille. 

Standard (max. nopeus 15 km/h)

Sport (max. nopeus 20 km/h). Voimakas, suositellaan ainoastaan kokeneille käyttäjille. 

Jalankulkija: Max. nopeus 6 km/h. Vilkkuvat takavalot. *Näin aktivoit tilan sovelluksessa: paina slide-
valikosta > Settings > Pedestrian mode

Toimintahäiriö: Jakoavaimen kuva tulee näkyviin toimintahäiriön sattuessa KickScooterissa

Vakionopeudensäädin: Toiminto aktivoituu käyttäjän ajaessa samalla nopeudella 5 sekunnin ajan. 
Poista toiminto käytöstä jarruttamalla. 

* Tämä tila on oletusasetuksena poissa käytöstä. Aktivoi tila Segway Ninebot- sovelluksen kautta

Lämpömittari: Jos lämpömittari-kuvake vilkkuu, tarkoittaa se, että akun lämpötila on joko yli 50°C tai 
alle 0°C. Se saattaa myös olla merkki siitä, että moottori on kuumentunut yli 90°C.* Tässä tilanteessa 
KickScooter ei voi kiihdyttää normaalisti, ja sitä ei välttämättä voi ladata. 

Bluetooth: Bluetooth-kuvake näyttää, että KickScooter on yhdistetty mobiililaitteeseen. 

Akun lataus: 4 palkkia merkitsee akun täyttä latausta. Akun lataus on vähäinen, kun ensimmäinen 
palkki on punainen. Lataa KickScooter välittömästi. 

FIFI
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Ylläpito
Puhdistus ja ylläpito tulee hoitaa säännöllisesti aikuisen toimesta. 

Älä vie tätä tuotetta kaatopaikalle, tai hävitä sitä eneriajätteen tai tavallisen kotitalousjätteen seassa. Se voi aiheuttaaa 
vaaratilanteita ja vakavia vaurioita elektronisten komponenttien vuoksi. 

Puhdistus
Käytä pehmeää, märkää rättiä pyyhkiäksesi rungon. Kuivuneeseen likaan voit käyttää kosteaa, pehmeää 
harjaa ja tämän jälkeen puhdistaa loput pehmeällä, märällä rätilllä. Naarmuja muoviosissa voi poisttaa hienolla 
hiomapaperilla. Aloita varovasti märkähiomapaperilla raekoko 400 ja lopeta raekokoon 800-1200, riiippuen 
toivotusta lopputuloksesta. 

HUOMAA
Älä pese KickScooteria alkoholilla, bensiinillä, asetonilla, tai muilla syövyttävillä aineilla, sillä nämä aineet saattavat 
vahingoittaa sekä KickScooterin ulkonäköä että sisäisiä rakenteita. Älä pese KickScooteria painepesurilla tai 
vesiletkulla. 

Säilytys
•   Varmista että KickScooter on sammutettu ja täyteen ladattu ennen säilytystä, jotta vältyt akun purkautumiselta, 

joka saattaa aiheuttaa pysyviä vaurioita. Lataa KickScooter joka 30-60 päivä pitkäaikaissäilytyksen aikana. 
•  Säilytä KickScooter viileässä, kuivassa paikassa. Jos KickScooter altistuu auringon valolle tai äärimmäisille 

lämpötiloille (sekä kylmille että kuumille), se vauhdittaa tuotteen vanhentumisprosessia ja saattaa lyhentää akun 
elinikää. Jos säilytyslämpötila on alle 0°C, ei akkua tule ladata, ennen kuin KickScooter on siirretty lämpimämpään 
paikkaan, mieluiten yli 10°C lämpötilaan. 

•    Älä säilytä KickScooteria pölyisessä ympäristössä, sillä se saattaa vahingoittaa elektronisia komponentteja. 
Älä säilytä kemikaalien lähistöllä. 

•  Pitkäaikainen altistus UV-säteille ja sateelle saattaa aiheuttaa vahinkoja sisäisille komponenteille.
•  Säilytä sisätiloissa, kun KickScooter ei ole käytössä
•  Älä vie tulen läheisyyteen! 

Akun ylläpito
Hyvin ylläpidetty akku säilyttää kapasiteettinsa jopa monien kilometrien ajon jälkeen. TÄRKEÄÄ: Lataa akku 
jokaisen käyttökerran jälkeen, ja vältä akun tyhjentymistä täysin. Akun kapasiteetti ja kantama on paras 
huoneenlämmössä (22°C). Elektroniikka akun sisällä rekisteröi lataukset ja latauksen purkautumisen; vahingot, 
jotka johtuvat ylikuumentumisesta / ylikuormituksesta tai akun käytöstä alhaisissa lämpötiloissa eivät ole 
takuun piirissä. 
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•  Noudata paikallisia lakeja ja säännöksiä akkujen kierrätystä koskien. Ota yhteyttä paikalliseen 
kierrätyskeskukseesi saadaksesi lisätietoja. 

•  Älä lävistä akkua. Älä pura tai vaihda akkua. Pidä akku poissa metalleiden läheisyydestä välttääksesi 
oikosulkua. 

• Tulipalon ja sähköiskun riski. Varaosia ei ole. 
• Älä säilytä tai lataa akkua lämpötiloissa, jotka ovat rajojen ulkopuolella (katso tekniset tiedot)
• Älä koskaan lataa paikoissa, joissa lataaminen ei ole laillista. 

Akun laturi
•  Tutki laturin johto, pistoke ja sisäinen kunto säännöllisesti vahinkojen varalta. Jos tuotteessa on vauroita, 

lopeta käyttö heti, kunnes tuote on korjattu tai vaihdettu. 
•     Laturin ulkoista johtoa ei voi vaihtaa; jos johto on vahingoittunut, täytyy se koko muuntaja vaihtaa uuteen. 
Johdon säätäminen: Jos jarru on liian tiukka tai löysä, voit säätää sitä johdon avulla. 

Muuta
•  Ennen kun nostat, siirrät tai muilla tavoilla kuljetat KickScooteria, sammuta se ja taita se kokoon. Käsittele 

sitä varovasti. Älä heitä sitä tai altista sitä paineelle. Pidä KickScooter poissa tulen ja veden läheisyydestä. 
•  KickScooteriin kuuluvat pyörät tulee asentaa ammattilaisen toimesta. KickScooterin pyörien irroittaminen on 

monimutkaista, ja väärin tehty asennus saattaa johtaa epävakaaseen ajoon ja toimintahäiriöön. 

Tämä tuote on testattu, ja se on läpäissyt ANS/CAN/UL-2272 vaatimukset. 

Akku noudattaa UN/DOT 38.3 vaatimuksia

EU vaatimustenmukaisuusvakuutus 

FIFI



52

Tekniset tiedot

Tuote

Mitat

Vaatimukset 
ajajalle

Parametrit

Akku

Laturi

Toiminnot 

Renkaat

Moottori

Malli:
Nettopaino: 

Pituus x leveys x korkeus: 
Taiteltuna: P x L x K:
Kuormitus:

Ikäsuositus:
Vaadittu pituus:

Maksiminopeus: 

Suositeltu maasto:

Kantavuus

Käyttölämpötila
Säilytyslämpötila: 
IP-luokitus:
Latausaika:

Nimellisjännite:
Max. latausjännite:
Latauslämpötila:
Nimellinen kapasiteetti:
Nimellinen energia:
Akun ohjaussysteemi:

Nimellinen teho
Lähtöteho:
Nimellinen tulojännite:
Nimellinen jännitelähtö
Nimellinen virta:
Jarruvalo: 
Ajoasetukset: 

Etupyörä: 
Takapyörä:

Ninebot KickScooter
Air T15E
Noin 10,5 kg
Noin 1019 x 398 x 936 mm
Ca. 1028 x 202 x 223 mm
30,0 - 100,0 kg 

14 - 60 år
130 - 200 cm
Noin 20 km
Noin  12 km 
Noin 15 %
Asfaltti / kävelytie

10 - 40 °C
10 - 50 °C

Noin 4 t

0 - 40 °C
4650 mAh
167 Wh

36 V
42 V

Ylikuumeneminen, oikosulku, ylivirta, ylikuormitus ja  ylikuormitussuoja

0,25 kW, 250 W
0,071 kW, 71 W

42 V
1,7 A
LED-takavalot
Jalankulkija, Energiansäästö, Standard ja Sport

Ontto, puhkeamaton. Materiaali NR + SBR + SILICA + C, B, koko 15,24 cm

Ontto, puhkeamaton. Materiaali NR + SBR + SILICA + C, B, koko 19,05 cm

Nimi: 

Tyyppi Parametri

Max. kaltevuus:

100 - 240 V

IPX4
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Batterier og batteriemballage er mærket i overensstemmelse med det europæiske direktiv 2006/66/
DC og 2013/56/EU vedrørende batterier og akkumulatorer, samt brugte batterier og akkumulatorer. 
Direktivet fastlægger reglerne for bortskaffelse og genbrug af brugte batterier og akkumulatorer 
gældende for hele EU. Mange forskellige batterier er forsynet med dette mærke for herved at indikere, 
at batteriet ikke skal smides ud sammen med almindeligt husholdningsaffald men skal afleveres 
tilbage i henhold til nærværende direktiv. I overensstemmelse med det europæiske direktiv 2006/66/
EC og 2013/56/EU, sættes mærkeseddel på batterier og akkumulatorer for at indikere, at de skal 
samles separat fra andet affald og genbruges. Etiketten på batteriet kan inkludere et kemisk symbol for 
metaltypen i batteriet (Pb = bly, Hg = kviksølv, Cd = cadmium). Brugere af batterier og akkumulatorer må 
ikke bortskaffe disse som usorteret kommunalt affald. For korrekt genbrug skal du returnere batteriet 
til leverandøren eller benytte et udpeget indsamlingssted. Produktansvarlighed er vigtig for at minimere 
batteriernes potentielle skadelige effekt på miljø og menne skeligt helbred grundet det potentielle 
indhold af farlige giftstoffer. Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter 
og stoffer, herunder batterier, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, 
når affaldet af elek trisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Produkter, der er mærket 
med ovenstående ”overkrydsede skraldespand”, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede 
skraldespand symboliserer, at affald af elek trisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen 
med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Begrænsning af direktivet om farlige 
stoer (RoHS)

Information vedr. WEEE bortskaffelse og genbrug / Korrekt bortskaffelse af dette produkt. Den 
overkrydsede skraldespand symboliserer, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med usorteret 
husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Dette gælder for hele EU. Elektrisk og elektronisk 
udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, som kan være farlige og skadelige for 
menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elek trisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke 
bortskaffes korrekt. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den 
miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elek trisk og elektronisk udstyr og 
øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af dette affald.

Information om genbrug af batterier for EU.

Vigtig WEEE-information

Autorisationer FIFILuvat

Tärkeää tietoa Sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta

Tietoa sähkö- ja elektroniikkalaiteromun
hävittämisestä ja kierrättämisestä / tämän tuotteen oikeaoppisesta hävittämisestä. Yliruksittu jäteastia 
kertoo, että tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa, vaan se tulee kerätä erikseen. 

Tämä koskee koko EU:ta.

Sähköiset ja elektroniset laitteet (EEE) sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka saattavat olla 
vaarallisia ja haitallisia ihmisen terveydelle tai ympäristölle, jos sähköisiä ja elektronisia laitteita ei hävitetä 
oikein. Käyttäjän tulee hyödyntää kunnallista keräysjärjestelmää vähentääkseen ympäristön kuormittumista 
ja lisätäkseen jätteen kierrättämisen ja uudelleen käytön mahdollisuutta.

Tietoa akun kierrättämisestä EU:ssa

Akku ja akun pakkaus on merkitty noudattaen eurooppalaista direktiiviä 2006/66/EC, joka koskee käytettyjä 
paristoja ja akkuja. 
Direktiivi määrittää säännöt käytettyjen paristojen ja akkujen hävittämiselle ja kierrättämiselle koko EU:ssa. 
Tämä monissa akuissa näkyvä merkintä tarkoittaa, ettei akkua saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen 
seassa, vaan se täytyy palauttaa takaisin noudattaen tämänhetkistä direktiiviä.  Noudattaen eurooppalaista 
direktiiviä 2006/66/EC ja 2013/56/EU, merkintä paristoissa ja akuissa tarkoittaa, että ne tulee kerätä erikse-
en muusta jätteestä ja kierrättää. Akun etiketti saattaa sisältää kemiallisen symbolin, joka kertoo akun me-
tallin tyypistä (Pb= lyijy, Hg=elohopea, Cd= kadmium). Akun ja paristojen käyttäjät eivät saa hävittää näitä 
lajittelemattomana jätteenä. Kierrättääksesi akun oikein, tulee sinun palauttaa akku toimittajalle tai käyttää 
merkittyä keräyspaikkaa. Tuotevastuullisuus on tärkeää, jotta akun mahdolliset vahingolliset vaikutukset 
ympäristölle ja ihmisten terveydelle vaarallisten myrkkyjen vuoksi minomoidaan. Sähköiset ja elektroniset 
laiteet (EEE) sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka saattavat olla vaarallisia ja haitallisia 
ihmisen terveydelle tai ympäristölle, jos sähköisiä ja elektronisia laitteita ei hävitetä oikein. Tuote, joka on 
merkitty ylläolevalla “yliraksitulla jäteastialla” on sähköinen- tai elektroninen laite. Yliraksittu jäteastia tarkoit-
taa, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa, vaan se täytyy kierrättää 
erikseen. Vaarallisten aineiden rajoittaminen (ROHS) direktiivi
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Reklamaatio-oikeus ja huolto 

Tuoteelle pätee 2 vuoden reklamaatio-oikeus koskien valmistus- ja materiaalivirheitä, joka on voimassa 
dokumentoidusta ostopäivästä lähtien. Reklamaatio-oikeus koskee materiaaleja sekä työstä maksettavaa 
palkkaa. Ottaessasi yhteyttä huoltoon, tulee sinun kertoa tuotteen nimi ja sarjanumero. Nämä tiedot löytyvät 
tyyppikilvestä. Kirjoita halutessasi nämä tiedot käyttöohjeeseen, jolloin ne ovat käsilläsi. Tämä auttaa 
huoltoasentajaa löytämään oikeat varaosat. 

Reklamaatio-oikeus ei koske:

- Virheitä ja vaurioita, jotka eivät johdu valmistus- tai materiaalivirheistä

- Laitetta, jossa on käytetty ei-alkuperäisiä varaosia

- Jos käyttöoppaan ohjeita ei ole seurattu 

- Jos asennus ei ole tapahtunut ohjeiden mukaan

- Jos ei-ammattilainen on asentanut tai korjannut tuotteen.

- Naarmuja ja kulumia

- Lautaosan tai jalkatyynyjen vaurioitumista

- Renkaiden vaurioitumista tai puhkeamista

- Kuluneita osia

Akku

- Tuotteen tulee olla kytkettynä virtalähteeseen jatkuvasti silloin, kun se ei ole käytössä. Tämä pidentää akun 
elinikää. 

- Lataa laite tavallisen pistorasian kautta. Tuotetta ei saa kytkeä  muuntajaan. Muuntajan käyttö mitätöi 
takuun välittömästi. 

- Käytä tuotteen lataamiseen vain valmistajan virtalähdettä, joka seuraa tuotteen mukana. 

- Älä käytä virtalähteitä, joiden johto tai pistoke ovat vahingoittuneita. 

* Akulla on 1 vuoden takuu. 
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Kuljetusvauriot

Kuljetusvaurio, joka todetaan kuljetuksessa jälleenmyyjältä asiakkaalle, on asiakkaan ja jälleenmyyjän 
välinen asia. Siinä tapauksessa, että asiakas vastaa itse tuotteen kuljetuksesta, ei toimittaja ota vastuuta 
mahdollisista kuljetusvaurioista. Mahdolliset kuljetusvauriot tulee ilmoittaa välittömästi, viimeistään 24 tuntia 
tuotteen toimituksen jälkeen. Muussa tapauksessa asiakkaan vaatimus hylätään. 

Perusteeton huoltokäynti

Jos tuote lähetetään huoltoon, mutta vika osoittautuu sellaiseksi, jonka asiakas olisi voinut korjata itse esim. 
seuraamalla käyttöohjetta, on maksu asiakkaan vastuulla. 

Yritysostot

Yritysostolla tarkoitetaan jokaista laitteen ostoa, joka ei ole yksityiseen käyttöön, vaan jota käytetään 
kaupallisesti, tai kaupallisen omaisesti, tai käytetään vuokraukseen tai muuhun toimintaan, jossa laitteella on 
useita käyttäjiä.

 

Yritysoston yhteydessä ei tarjota takuuta, sillä tämä laite on tarkoitettu tavalliseen vapaa-ajan käyttöön. 

Huolto

Vaatimukset huollosta ja varaosista osoitetaan Suomessa sille yritykselle, josta tuote on ostettu. 
Reklamaation voit lähettää myös sivulla www.witt.fi klikkaamalla “Huolto” ja “Muut tuotteet”. 

Emme vastaa mahdollisista painovirheistä. 

Valmistajaa / jakelijaa ei voida pitää vastuussa tuote- ja/ tai henkilövahingoista, jos turvaohjeita ei noudateta. 
Takuu mitätöityy, jos ohjeita ei noudateta. 

Witt A/S • Gødstrup Søvej 9 • 7400 Herning • Denmark • info@witt.fi • www.witt.fi 

FIFI



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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Valmistaja pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia tuotteeseen, julkaista ohjelmistopäivityksiä ja päivittää tämän oppaan 
ilman ennakkoilmoitusta. Käy osoitteessa www.segway.com tai mene sovellukseen ladataksesi uusimmat päivitykset/muutokset.  

Asenna sovellus, aktivoi KickScooterisi ja nouda uusimmat päivitykset ja turvaohjeet.

www.segway.com
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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

57

FIFI



58



59



60


