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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 Segway-Ninebot app to download the latest user materials. You must install the app, activate your KickScooter, 
and obtain the latest updates and safety instructions. 

O fabricante reserva-se o direito de efetuar alterações ao produto, lançar atualizações de firmware e atualizar este manual em qualquer altura. 
Visite www.segway.com ou verifique a aplicação Segway-Ninebot para transferir os materiais do utilizador mais recentes. Tem de instalar a 
aplicação, ativar a sua KickScooter e obter as últimas atualizações e instruções de segurança. 

E N

P T

Ninebot KickScooter

F20D / F25E / F30E / F30D / F40E / F40D

Product Manual  

Manual do produto

EN

PTT

PT

EN  The pictures shown are for illustration purposes only. The actual product may vary.

PT  As imagens apresentadas são meramente ilustrativas. O produto real pode variar.

www.segway.com 



Power Button: Press the button to turn on; press and hold the button for 3 seconds to turn o�. When the KickScooter is on, press the button to turn 
on/o� the headlight and the rear light, and press twice to switch between the speed modes.
Speedometer: It displays the current speed of the scooter, as well as error codes.
Walk Mode: Max. speed is 5 km/h (3.1 mph).
F25E / F30E / F40E: The headlight and rear light keep �ashing and can't be turned o�.
F20D / F30D / F40D: The headlight and rear light are always on and can't be turned o�.
* How to enable in the Segway-Ninebot app: Tap the sidebar menu > Settings > Walk Mode.
Speed Mode: There are three modes available. The top speed is as follows:

Error Noti�cation: It indicates that the scooter has detected an error.
Temperature Warning: It indicates that the battery temperature has reached 55°C (131°F)  or is below 0°C (32°F).
* At this point, the vehicle cannot accelerate normally and may not be charged. Do not use until the temperature has reverted to the normal range.
Bluetooth: It indicates that the scooter has been successfully connected to the mobile device.
Battery Level: The total battery level equals 5 bars.
*  The battery power is very low when the �rst battery bar is red. Please charge your KickScooter immediately. 

Diagram1

EN
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F25E
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25 km/h
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ECO (Energy-saving mode)     
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Approx. 25 km/h (15.5 mph)

Approx. 30 km (18.6 miles)

Approx. 15%

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

-10–40°C (14–104°F)

-10–50°C (14–122°F)

IPX5

Approx. 6.5 h

Approx. 1143 × 480 × 1160 mm (45 × 18.9 × 45.7 in) 

Approx. 1143 × 480 × 495 mm (45 × 18.9 × 19.5 in)

Approx. 16 kg (35.3 lbs)

Speci�cations2

Product

Rider

Machine

Battery

Motor

Charger

Ninebot KickScooter
F20D

Item Parameter

Name

Model

Length × Width × Height

Folded: Length × Width × Height

Net Weight
Payload

Recommended Age

Required Height

Max. Speed

Typical Range[1]

Max. Slope

Traversable Terrain

Operating Temperature

Storage Temperature

IP Rating

Duration of Charging

Nominal Voltage

Max. Charging Voltage

Charging Temperature

Nominal Capacity

Nominal Energy

Battery Management System

Output Power

Input Voltage

Max. Output Voltage

Rated Output

Brake Light

Speed Modes

Tires

Tire Pressure

10-inch tubeless tire
50–55 psi

N/A

Energy-saving mode, Standard mode and Sport mode

0.07 kW, 70 W 

100–240 V~ 

42 V  

41 V       , 1.7 A

Nominal Power 0.25 kW, 250 W

36 V

42 V 

0–40°C (32–104°F)

5100 mAh

183 Wh
Over-heating, short circuit, over-current, over-discharge and over-charge 
protection

Approx. 20 km/h (12.4 mph)

Approx. 20 km (12.4 miles)

Approx. 10%

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

-10–40°C (14–104°F)

-10–50°C (14–122°F)

IPX5

Approx. 3.5 h

30–100 kg (66–220 lbs)

14–60 years  

120–200 cm (3’11”–6’6”)

[1]  Typical Range: tested while riding under full power, 75 kg (165 lbs) load, 25°C (77°F), 60% of max. speed on average on pavement.
* Some of the factors that a�ect range include speed, number of starts and stops, ambient temperature, etc.

Approx. 1143 × 480 × 1160 mm (45 × 18.9 × 45.7 in) 

Approx. 1143 × 480 × 495 mm (45 × 18.9 × 19.5 in)

Product

Rider

Machine

Battery

Motor

Charger

Features

Tire

Features

Tire

Ninebot KickScooter

Approx. 16.9 kg (37.3 lbs)

F30E

Item Parameter

Name

Model

Length × Width × Height

Folded: Length × Width × Height

Net Weight
Payload

Recommended Age

Required Height

Max. Speed

Typical Range[1]

Max. Slope

Traversable Terrain

Operating Temperature

Storage Temperature

IP Rating

Duration of Charging

Nominal Voltage

Max. Charging Voltage

Charging Temperature

Nominal Capacity

Nominal Energy

Battery Management System

Output Power

Input Voltage

Max. Output Voltage

Rated Output

Brake Light

Speed Modes
Tire Pressure

Tires
50–55 psi 

10-inch tubeless tire

LED Rear Light

Energy-saving mode, Standard mode and Sport mode

0.07 kW, 70 W  

100–240 V~ 

42 V  

41 V       , 1.7 A

Nominal Power 0.3 kW, 300 W

36 V

42 V 

0–40°C (32–104°F)

10.2 Ah

367 Wh
Over-heating, short circuit, over-current, over-discharge and over-charge 
protection

30–120 kg (66–265 lbs)

14–60 years  

120–200 cm (3’11”–6’6”)

N/A

F30D

Approx. 20 km/h (12.4 mph)

Approx. 5 h

7650 mAh

275 Wh

Approx. 16.4 kg (36.2 lbs)

10-inch pneumatic tire
40–45 psi

LED Rear Light

F25E

Approx. 15.3 kg (33.7 lbs)

Approx. 25 km/h (15.5 mph)

Approx. 25 km (15.5 miles)

Approx. 5 h

7650 mAh

275 Wh

[1]  Typical Range: tested while riding under full power, 75 kg (165 lbs) load, 25°C (77°F), 60% of max. speed on average on pavement.
* Some of the factors that a�ect range include speed, number of starts and stops, ambient temperature, etc.

03 04



This product is certi�ed to ANSI/CAN/UL-2272 by TUV Rheinland.

The battery complies with UN/DOT 38.3.

The battery complies with ANSI/CAN/UL-2271.

European Union Compliance Statement

Important WEEE information

WEEE Disposal and Recycling Information Correct Disposal of this product. This marking indicates that this product should not be 

disposal with other household wastes throughout the EU.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsible to 

promote the sustainable reuse of materials resources. To return your used device, please use the return and collection systems or 

contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Battery recycling information for the European Union

Batteries or packaging for batteries are labeled in accordance with European Directive 2006/66/EC and amendment 2013/56/EU 

concerning batteries and accumulators and waste batteries and accumulators. The Directive determines the framework for the 

return and recycling of used batteries and accumulators as applicable throughout the European Union. This label is applied to 

various batteries to indicate that the battery is not to be thrown away, but rather reclaimed upon end of life per this Directive.

In accordance with the European Directive 2006/66/EC and amendment 2013/56/EU, batteries and accumulators are labeled to 

indicate that they are to be collected separately and recycled at end of life. The label on the battery may also include a chemical 

symbol for the metal concerned in the battery (Pb for lead, Hg for mercury, and Cd for cadmium). Users of batteries and 

accumulators must not dispose of batteries and accumulators as unsorted municipal waste, but use the collection framework 

available to customers for the return, recycling, and treatment of batteries and accumulators. Customer participation is 

important to minimize any potential e�ects of batteries and accumulators on the environment and human health due to the 

potential presence of hazardous substances.

Before placing electrical and electronic equipment (EEE) in the waste collection stream or in waste collection facilities, the end 

user of equipment containing batteries and/or accumulators must remove those batteries and accumulators for separate 

Certi�cations3

Features

Tire

Approx. 1143 × 480 × 1160 mm (45 × 18.9 × 45.7 in) 

Approx. 1143 × 480 × 495 mm (45 × 18.9 × 19.5 in)

Approx. 17.1 kg (37.7 lbs)

Product

Rider

Machine

Battery

Motor

Charger

Ninebot KickScooter
F40E

Approx. 20 km/h (12.4 mph)

Item Parameter

Name

Model

Length × Width × Height

Folded: Length × Width × Height

Net Weight
Payload

Recommended Age

Required Height

Max. Speed

Typical Range[1]

Max. Slope

Traversable Terrain

Operating Temperature

Storage Temperature

IP Rating

Duration of Charging

Nominal Voltage

Max. Charging Voltage

Charging Temperature

Nominal Capacity

Nominal Energy

Battery Management System

Output Power

Input Voltage

Max. Output Voltage

Rated Output

Brake Light

Speed Modes

Tire Pressure 50–55 psi

Tires 10-inch tubeless tire

LED Rear Light

Energy-saving mode, Standard mode and Sport mode

0.07 kW, 70 W 

100–240 V~ 

42 V  

41 V       , 1.7 A

Nominal Power 0.35 kW, 350 W

36 V

42 V 

0–40°C (32–104°F)

10.2 Ah

367 Wh
Over-heating, short circuit, over-current, over-discharge and over-charge 
protection

Approx. 25 km/h (15.5 mph)

Approx. 40 km (24.9 miles)

Approx. 20%

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

-10–40°C (14–104°F)

-10–50°C (14–122°F)

IPX5

Approx. 6.5 h

30–120 kg (66–265 lbs)

14–60 years  

120–200 cm (3’11”–6’6”)

N/A

F40D

[1]  Typical Range: tested while riding under full power, 75 kg (165 lbs) load, 25°C (77°F), 60% of max. speed on average on pavement.
* Some of the factors that a�ect range include speed, number of starts and stops, ambient temperature, etc.
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Diagrama1

PT

Campainha

Guiador Acelerador eletrónico

Mosquetão

Painel e botão ligar/desligar

Bloqueio
de segurança

Alavanca do travão

Farol

Haste

Mecanismo de dobragem

Garfo dianteiro
Para-lamas
dianteiro

Motor do cubo Porta de carregamento

Apoio dos pés

Fivela

Travão de disco

Para-lama traseiro

Área da chapa
de matrícula

Luz traseira
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Compartimento da bateria

collection.

Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive

This Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. product, with included parts (cables, cords, and so on) meets the requirements of 

Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment ("RoHS 

recast" or "RoHS 2").

Radio Equipment Directive

Segway-Ninebot EMEA, Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, The Netherlands

The company “Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd.” hereby declares that this device complies with the essential requirements 

and other relevant provisions of the RED directive 2014/53/EU, the machinery directive 2006/42/EC and the RoHS directive 

2011/65/EU.  

The declaration of conformity can be viewed at the following address: http://eu-en.segway.com/support-instructions

Bluetooth
Frequency Band(s)  

Max. RF Power  

2.4000-2.4835GHz

20mW

Alavanca de libertação 
rápida
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Botão ligar/desligar: prima o botão ligar/desligar. Mantenha premido o botão durante 3 segundos para desligar. Quando a KickScooter estiver ligada, 
prima o botão para ligar e desligar o farol e a luz traseira e prima duas vezes para alternar entre os modos de velocidade.
Velocímetro: apresenta a velocidade atual da scooter e os códigos de erro.
Modo de caminhada: velocidade máxima de 5 km/h.
F25E/F30E/F40E: o farol e a luz traseira continuam a piscar e não podem ser desligados.
F20D/F30D/F40D: o farol e a luz traseira estão sempre ligados e não podem ser desligados.
*Como ativar na aplicação Segway-Ninebot: Toque no menu da barra lateral > Definições > Modo de caminhada.
Modo de velocidade: existem três modos disponíveis. A velocidade máxima é a seguinte:

Noti�cação de erro: indica que a scooter detetou um erro.
Aviso da temperatura: indica que a temperatura da bateria atingiu 55 °C ou está abaixo de 0 °C.
*Neste ponto, o veículo não pode acelerar normalmente e não pode ser carregado. Não o utilize enquanto a temperatura não regressar ao intervalo 
normal. 
Bluetooth: indica que a scooter foi ligada com sucesso ao dispositivo móvel. 
Nível da bateria: o nível total da bateria é igual a 5 bares.
*A carga da bateria está muito baixa quando a primeira barra da bateria estiver vermelha. Carregue a sua KickScooter imediatamente.

Painel e botão ligar/desligar

Velocímetro

Bluetooth

Farol

Aviso da temperatura

Modo de velocidade
Modo de caminhada
Noti�cação de erro
Nível da bateria

Botão ligar/desligar

F20D F30D F30E F40D F40E

15 km/h
20 km/h

20 km/h

15 km/h
20 km/h

20 km/h

F25E

15 km/h
25 km/h

25 km/h

15 km/h
25 km/h

25 km/h

15 km/h
20 km/h

20 km/h

15 km/h
25 km/h

25 km/h

ModeloModo
ECO (modo de economia de energia)
D (modo padrão)

S (modo desportivo)     

Especi�cações2

[1] Autonomia típica: testada durante a condução em plena potência, 75 kg de carga, 25 °C, 60% da velocidade máxima em média em piso.
*Alguns dos fatores que afetam a autonomia incluem a velocidade, o número de arranques e paragens, a temperatura ambiente, etc.
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Aprox. 1143 × 480 × 1160 mm 

Aprox. 1143 × 480 × 495 mm

Aprox. 16 kg

Produto

Condutor

Máquina

Bateria

Motor

Carregador

Ninebot KickScooter
F20D

Item Parâmetro

Nome  

Modelo

Comprimento × largura × altura

Dobrada: compr. × largura × altura

Peso líquido
Carga útil 

Idade recomendada

Altura obrigatória

Velocidade máx.

Autonomia típica[1] 

Declive máximo

Terreno transitável

Temperatura de funcionamento 

Temperatura de armazenamento 

Classi�cação IP

Duração do carregamento

Tensão nominal 

Tensão máxima de carregamento

Temperatura de carregamento 

Capacidade nominal

Energia nominal

Sistema de gestão da bateria

Potência de saída

Tensão de entrada

Tensão máxima de saída

Saída nominal

Luz do travão

Modos de velocidade

Pneus

Pressão do pneu

Pneu sem câmara de ar de 10 pol.
50 – 55 psi

N/D

Modo de economia de energia, modo padrão e modo desportivo

0,07 kW, 70 W 

100 – 240 V~ 

42 V  

41 V       , 1,7 A

Potência nominal 0,25 kW, 250 W

36 V

42 V 

0 – 40 °C

5100 mAh

183 Wh
Proteção contra sobreaquecimento, curto-circuito, sobrecorrente, 
descarga excessiva e sobrecarga

Aprox. 20 km/h

Aprox. 20 km

Aprox. 10%

Asfalto/piso plano; obstáculos < 1 cm; fossos < 3 cm

-10 – 40 °C

-10 – 50 °C

IPX5

Cerca de 3,5 horas

30–100 kg

14–60 anos 

120–200 cm

Características

Pneu
Pneu de 10 pol.
40 – 45 psi

Luz LED traseira

F25E

Aprox. 15,3 kg

Aprox. 25 km/h

Aprox. 25 km

Cerca de 5 horas

7650 mAh

275 Wh
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Aprox. 25 km/h

Aprox. 30 km

Aprox. 15%

Asfalto/piso plano; obstáculos < 1 cm; fossos < 3 cm

-10 – 40 °C

-10 – 50 °C

IPX5

Aprox. 6,5 h

Aprox. 1143 × 480 × 1160 mm 

Aprox. 1143 × 480 × 495 mm

Produto

Condutor

Máquina

Bateria

Motor

Carregador

Características

Pneu

Ninebot KickScooter

Aprox. 16,9 kg

F30E

Item Parâmetro

50–55 psi 

Pneu sem câmara de ar de 10 polegadas

Luz LED traseira

Modo de economia de energia, modo padrão e modo desportivo

0,07 kW, 70 W 

100 – 240 V~ 

42 V  

41 V       , 1,7 A

Potência nominal 0,3 kW, 300 W

36 V

42 V 

0 – 40 °C

10,2 Ah

367 Wh
Proteção contra sobreaquecimento, curto-circuito, sobrecorrente, 
descarga excessiva e sobrecarga

30–120 kg

14–60 anos 

120–200 cm

N/D

F30D

Aprox. 20 km/h

Aprox. 5 h

7650 mAh

275 Wh

Aprox. 16,4 kg

[1] Autonomia típica: testada durante a condução em plena potência, 75 kg de carga, 25 °C, 60% da velocidade máxima em média em piso.
*Alguns dos fatores que afetam a autonomia incluem a velocidade, o número de arranques e paragens, a temperatura ambiente, etc.

Nome  

Modelo

Comprimento × largura × altura

Dobrada: compr. × largura × altura

Peso líquido
Carga útil 

Idade recomendada

Altura obrigatória

Velocidade máx.

Autonomia típica[1] 

Declive máximo

Terreno transitável

Temperatura de funcionamento 

Temperatura de armazenamento 

Classi�cação IP

Duração do carregamento

Tensão nominal 

Tensão máxima de carregamento

Temperatura de carregamento 

Capacidade nominal

Energia nominal

Sistema de gestão da bateria

Potência de saída

Tensão de entrada

Tensão máxima de saída

Saída nominal
Luz do travão

Modos de velocidade
Pressão do pneu

Pneus

Características

Pneu

Aprox. 1143 × 480 × 1160 mm

Aprox. 1143 × 480 × 495 mm

Aprox. 17,1 kg

Produto

Condutor

Máquina

Bateria

Motor

Carregador

Ninebot KickScooter
F40E

Aprox. 20 km/h

Item Parâmetro

Pressão do pneu 50 – 55 psi

Pneus Pneu sem câmara de ar de 10 polegadas

Luz LED traseira

Modo de economia de energia, modo padrão e modo desportivo

0,07 kW, 70 W 

100–240 V~ 

42 V  

41 V       , 1,7 A

Potência nominal 0,35 kW, 350 W

36 V

42 V 

0 – 40 °C

10,2 Ah

367 Wh
Proteção contra sobreaquecimento, curto-circuito, sobrecorrente, 
descarga excessiva e sobrecarga

Aprox. 25 km/h

Aprox. 40 km

Aprox. 20%

Asfalto/piso plano; obstáculos < 1 cm; fossos < 3 cm

-10 – 40 °C

-10 – 50 °C

IPX5

Aprox. 6,5 h

30–120 kg

14–60 anos 

120–200 cm

N/D

F40D

[1] Autonomia típica: testada durante a condução em plena potência, 75 kg de carga, 25 °C, 60% da velocidade máxima em média em piso.
*Alguns dos fatores que afetam a autonomia incluem a velocidade, o número de arranques e paragens, a temperatura ambiente, etc.

Nome  

Modelo

Comprimento × largura × altura

Dobrada: compr. × largura × altura

Peso líquido

Carga útil 

Idade recomendada

Altura obrigatória

Velocidade máx.

Autonomia típica[1] 

Declive máximo

Terreno transitável

Temperatura de funcionamento 

Temperatura de armazenamento 

Classi�cação IP

Duração do carregamento

Tensão nominal 

Tensão máxima de carregamento

Temperatura de carregamento 

Capacidade nominal

Energia nominal

Sistema de gestão da bateria

Potência de saída

Tensão de entrada

Tensão máxima de saída

Saída nominal
Luz do travão

Modos de velocidade



3 acumuladores para recolha diferenciada. 

Diretiva relativa à restrição de substâncias perigosas (RoHS)

Este produto Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd., incluindo as peças (cabos, �os, etc.), cumpre os requisitos da Diretiva 2011/65/UE 

relativa à restrição de utilização de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos (“RoHS 

reformulação” ou “RoHS 2”).

Diretiva relativa a equipamentos de rádio

Segway-Ninebot EMEA, Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, The Netherlands

A empresa “Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd.” declara pela presente que este dispositivo está em conformidade com os 

requisitos essenciais e outras disposições relevantes da diretiva RED 2014/53/UE, a diretiva das máquinas 2006/42/CE e a diretiva 

RoHS 2011/65/UE  

A declaração de conformidade pode ser consultada no seguinte endereço: http://eu-en.segway.com/support-instructions.

Este produto é certi�cado segundo a ANSI/CAN/UL-2272 pela TUV Rheinland.  

A bateria está em conformidade com a UN/DOT 38.3.

A bateria está em conformidade com a ANSI/CAN/UL-2271. 

Declaração de conformidade da União Europeia

Informações importantes sobre REEE

Informações sobre a eliminação e reciclagem de REEE e eliminação correta deste produto. Esta marcação indica que este produto 

não deve ser eliminado com outros resíduos domésticos em toda a UE.

Para evitar possíveis danos no meio ambiente ou na saúde humana decorrentes da eliminação descontrolada de resíduos, recicle 

de modo responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, 

utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o distribuidor onde o produto foi adquirido. Este pode encaminhar o 

produto para uma reciclagem ambientalmente segura.

Informações sobre a reciclagem de baterias na União Europeia

As pilhas ou baterias são rotuladas de acordo com a Diretiva Europeia 2006/66/CE e respetiva alteração 2013/56/UE relativa a 

baterias e acumuladores e resíduos de baterias e acumuladores. A diretiva determina o quadro para a devolução e reciclagem de 

baterias e acumuladores usados, conforme aplicável em toda a União Europeia. Esta etiqueta é aplicada em várias baterias para 

indicar que a bateria não deve ser eliminada, mas sim recuperada no �m da vida útil de acordo com esta Diretiva. De acordo com 

a Diretiva Europeia 2006/66/CE e respetiva alteração 2013/56/UE, as baterias e os acumuladores são rotulados para indicar que 

devem ser recolhidos separadamente e reciclados no �m da vida útil. A etiqueta na bateria também pode incluir um símbolo 

químico para o metal em questão na bateria (Pb para chumbo, Hg para mercúrio e Cd para cádmio). Os utilizadores de baterias e 

acumuladores não devem eliminar as baterias e os acumuladores como resíduos municipais não diferenciados, mas utilizar a 

estrutura de recolha disponível para que os clientes possam devolver, reciclar e tratar as baterias e os acumuladores. A 

participação do cliente é importante para minimizar os efeitos potenciais das baterias e acumuladores no meio ambiente e na 

saúde humana devido à potencial presença de substâncias perigosas.

Antes de colocar equipamentos elétricos e eletrónicos (EEE) no �uxo de recolha de resíduos ou nas instalações de recolha de 

resíduos, o utilizador �nal dos equipamentos que contenham baterias e/ou acumuladores deve retirar essas baterias e 

Bluetooth
Banda(s) de frequência   

Potência máx. de RF 

2,4000-2,483 5GHz

20 mW

Certi�cações
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