
ZING A6

Før eKickScooteren tages i brug, skal forældre/tilsynsførende voksne læse alle instrukser omkring sikker 
samling, betjening og vedligeholdelse og sikre sig, at produktet er i funktionsdygtig stand, før de lader børn 
benytte det. Den indledende fartgrænse er 5 km/t, med rød indikatorlys og buzz-advarselslyd. Sørg for at 

scanne QR-koden på KickScooteren for at lære mere om aktivering af KickScooteren. 

Segway eKickScooter brugsanvisning DK: 2-12

Læs brugsanvisningen grundigt for at blive fortrolig med betjening samt vedligeholdelse af eKickScooteren. Bemærk, billederne 
i brugsanvisningen er udelukkende til illustration. Billederne refererer ikke til en bestemt produktmodel, og det faktiske produkt 
kan variere. Der kan ikke fremsættes juridiske krav på grundlag af informationerne i denne brugsanvisning.



≥ 10% < 10%

Velkommen

Tak fordi, du valgte  Ninebot eKickScooter ZING! (Herefter er referencen KickScooteren). 
Din KickScooter er særligt designet til at give en sikker og let kørsel. Den kombinerer elektricitet med en 
traditionel KickScooter. Nyd en ubesværet, næsten svævende oplevelse med denne cool KickScooter. 
Sørg for, at køreren imødekommer nedenstående krav i forhold til alder, højde og vægt.   

Styr

Stammen

Spænde

Forhjul

Indikator

Lys

Opladningsport

Fodstøtte / Tænd/Sluk-kontakt

Bagskærm / 
fodbremse

Refleks

Navmotor

Tilbehør:

Batterioplader 5 mm  unbraconøgle

Tænd/Sluk-kontakt: 
Stil dig med én fod på fodstøtten for at starte KickScooteren, og der lyder 1 bip. Hvis du tager begge fødder væk fra 
fodstøtten i 30 sekunder, vil KickScooteren automatisk slukke. 

Bagskærm: 

•  Skift hastigheds-mode: Når KickScooteren er tændt og står stille, træd to gange på fodbremsen for at skifte 
hastighed.

• Bremser: Når du kører på KickScooteren, træd ned på fodbremsen for at bremse. 

Batteriniveau Ikke aktiveret eller alarm ved uregelmæssighed

Hastigheds-mode Første gear Andet gear Tredje gear

Status Visning

Indikatorfarve Hvid Rød Rød

Maks. hastighed 8 km/t 10 km/t 12 km/t

Indikator Konstant, 1 bip Blinker langsomt, 2 bip Blinker hurtigt, 3 bip

Ikke aktiveret 3 korte bip (kontinuerligt)

Batteriets temperatur er for høj 2 korte bip og 1 langt bip (kontinuerligt)

Batteriets temperatur er for lav 2 korte bip og 2 lange bip (kontinuerligt)

Hastighed > 12 km/t 2 lange bip (kontinuerligt)

Batteriniveau < 10 % 2 korte bip

Træk ud og tilslut opladeren 1 kort bip

Tændt 1 langt bip

Slukket 1 langt bip

Bemærk: Når batteriniveauet er under 10 %, vil indikatoren stoppe med at blinke. 

Indikatorens blink viser forskellige hastigheds-modes. 

Indikator
Farven indikerer batteriniveauet eller uregelmæssigheder. 

Oversigt

1. Dele og funktioner
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KickScooteren er et fritidskøretøj og ikke et transportmiddel. Du må ikke selv ændre/modificere KickScooteren eller 
dens dele. Du må øve dig for at opnå kørefærdigheder. Kør med forsigtighed for at undgå fald eller kollisioner, der 
forårsager skade på dig selv eller andre.

2. Køresikkerhed

Hverken distributøren, Ninebot Inc., herunder Ninebot (Beijing) Tech Co., Ltd. og dets datterselskaber samt 
tilknyttede selskaber eller Segway Inc., kan holdes ansvarlig eller være ansvarlig for eventuelle personskader, 
produktskader eller juridiske tvister forårsaget af rytterens uerfarenhed eller manglende overholdelse af de angivne 
instruktioner i denne brugsanvisning.
For at reducere risikoen skal du læse og følge alle ”FORSIGTIG” og ”ADVARSEL”-meddelelser. Bemærk du kan 
reducere risikoen ved at følge instruktionerne og advarslerne i denne brugsanvisning, men du kan ikke fjerne alle 
risici. Benyt derfor altid din egen sunde fornuft, når du kører.

KickScooteren må KUN samles af voksne. KickScooteren indeholder små dele, hvilket kan medføre kvælningsfare. 
Hold plastikdele uden for børns rækkevidde for at undgå kvælning. Børn skal altid være under opsyn af voksne. 

LAD IKKE nogen køre på KickScooteren uden opsyn af voksne, som har læst denne brugsanvisning 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. 

ADVARSEL
Brug passende sikkerhedsudstyr. Brug ikke KickScooteren i trafikken. Få aldrig et lift af et andet køretøj, når du kører 
på KickScooteren. KØR IKKE på KickScooteren i regnvejr eller igennem vandpytter. KickScooteren må ikke benyttes af 
børn, hvor vægten overstiger 40 kg. 

Miljø og terræn: 

•  KickScooteren er beregnet til at køre på en jævn, tør, asfalteret vej. Kør på åbne udendørsområder og sørg for, der 
ikke er fodgængere, børn, kæledyr, skateboards, cykler, kickscooters eller andre køretøjer 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/
kloarker, huller i kørebanen, brandhaner, parkerede biler, vejbump og andre forhindringer. Kør ikke på ujævnt under-
lag, herunder, men ikke begrænset til, f.eks. grus, sten og sand. 

•  Kør ikke på KickScooteren ved ekstreme temperaturforhold, eller hvis der er lav sigtbarhed, f.eks. ved daggry/skumring 
eller om natten. Kør ikke i sne eller regn. Hvis batteriet udsættes for vand, kan det blive ødelagt, antænde eller eksplodere. 

ADVARSEL
Hvis du hører unormal støj fra KickScooteren, eller den afgiver en alarm, stop omgående al kørsel. HOLD ALTID begge 
hænder på styret, når du kører på KickScooteren. KØR ALDRIG på KickScooteren med kun én hånd på styret eller med  
kun én fod på fodstøtten. 

Forberedelser inden kørsel: 

For at undgå skader og uheld, skal følgende kontrolleres inden hver køretur: 

•  Kontroller for løse og/eller defekte dele. Sørg for at styret er stabilt, og at for- og baghjul ikke ryster eller er løse. For- 
og bagbremserne skal virke optimalt, og bremsekablet skal være i god stand. Kontroller, at alle skruer ikke er løse 
eller beskadigede. Sørg for, at reflekserne ikke er defekte og/eller beskidte. 

•  Batterikapacitet: Når indikatoren lyser rød, betyder det, at KickScooteren ikke har nok strøm til at fortsætte turen. 
Oplad KickScooteren i tide, så du undgår potentiel fare. 

Under kørslen: 

• KUN én kører på KickScooteren! 

•  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. 

•  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 forhindinger og overflader med dårligt vejgreb (inklusive, men ikke begrænset til, våd jord/asfalt, løst 
sand eller grus og is). 
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•  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 gøre til hjulskred eller fald. Vær 
forsigtig, og hold altid en sikker afstand mellem dig og andre mennesker eller køretøjer. 

•  Hold begge hænder på styret og kør ikke med nogen form for last. BRUG IKKE mobiltelefon, kamera, høretelefoner 
eller earbuds og udfør ingen tricks, når du kører på KickScooteren. KØR IKKE ned ad bakke. 

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

• Stig af KickScooteren og træk den, når du støder på vejbump og huller i vejen.

Mennesker, der ikke bør køre på KickScooteren, inkluderer:

• Enhver som er under indflydelse af alkohol og/eller stoffer.
• Enhver der lider af en sygdom, som bringer dem i risiko ved anstrengende fysisk aktivitet.
•   Enhver der har balanceproblemer eller motoriske udfordringer i en grad, hvor det påvirker evnen til at opretholde 

balancen.
• Enhver der lider af svær træthed.
• Enhver, der ikke opfylder angivet alder- og/eller vægtgrænse (se specifikationer).
• Enhver med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, som ikke forstår de farer, der er involveret. 

Sikker brug:

•  Kør ikke på KickScooteren, hvis de omgivende temperaturer overskrider den angivne driftstemperatur (se 
specifikationer). 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. 

•  Det anbefales at udføre jævnlig rengøring og vedligeholdelse af KickScooteren. 

•  Læs venligst brugsanvisningen, før opladning af batteriet. 

     ADVARSEL

• Brug kun Segway-opladeren, ikke opladere fra andre produkter. Oplad ikke, hvis batteriet er vådt eller beskadiget. 

•  Tillad aldrig dit barn at røre dele på KickScooteren med åbninger, som f.eks. foldemekanisme, skærm, hjul, 
bremsesystem, etc. Rør ikke ved bremse eller navmotor efter en køretur, for at undgå forbrændinger på grund af den 
øgede temperatur. 
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≤88 lbs (40 kg)

3'5''–4'7'' (105–140 cm)

2  

3. Montering og aktivering 4. Kom godt i gang

ADVARSEL

Sæt stammen i nederst og juster styrets 
retning, så det er vinkelret med forhjulet. 

Stram de to skruer på spændet, så 
stammen er ordentligt fastgjort og ikke 
drejer ud af position. 

BEMÆRK:
Logoet på 
hjulet sidder 
foran. 

Bemærk: Skruen skal placeres bagpå. 

 Aktivering

ADVARSEL
Sørg for at KickScooteren er slukket før montering Brug altid hjelm og andet sikkerhedsudstyr, for at minimere risikoen for skader under 

oplæringsprocessen. Voksenopsyn er ligeledes påkrævet. 

*Oplad øjeblikkeligt, når indikatoren lyser rødt. 

Scan QR-koden for at lære, hvordan du aktiverer køretøjet, inden du påbegynder køreturen. Ellers reduceres 
køretøjets fartgrænse til 5 km/t. 

Opstart: Placer én fod på fodstøtten for at starte KickScooteren, og du hører et ’bip’. 

Cruise: Hold godt fast på styret med begge hænder og skub i gang med foden for at starte. Placer 
begge fødder på fodstøtten under kørslen, og hold balancen. 

Skift hastighed

Når KickScooteren er tændt 
og holder stille, kan du træde 
på bagskærmen/fodbrem-
sen to gange for at skifte 
hastighed. 

Bemærk: 
Motoren starter ikke, hvis 
hastigheden er under 2 km/t. 

6 år

1
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Øg og sænk farten: Bliv ved med at skubbe igang/sparke, for at accelerere, inden for en 
hastighed på 12 km/t. Træd på fodbremsen for at bremse. 

Drej: Skift kropsvægt, når du skal dreje, og drej samtidig styret en smule. 

Accelerer

Vær opmærksom og undgå brat acceleration eller deceleration, der kan føre til alvorlig skade på grund af 
balancetab, tabt vejgreb og fald. KØR IKKE ’trick-kørsel’. Begge hjul skal forblive på jorden under kørslen. 

Stig af: Når KickScooteren holder stille, træd ned fra fodstøtten med én fod ad 
gangen. Vær ekstra forsigtig den første gang. Tag begge fødder væk fra fodstøt-
ten i 30 sekunder, og KickScooteren vil automatisk slukke. 

Forhold dig roligt og SPRING IKKE, når du skal ned fra KickScooteren! 
RØR IKKE ved motoren for at undgå skoldning. 

5. Opladning

FORSIGTIG
Opladeren er ikke et legetøj. Børn må ikke røre ved opladningsudstyret. Sørg for, at KickScooteren er slukket 
før og under opladning. 

Trin: 

• Brug kun den tilhørende oplader fra producenten. Andre typer opladere kan gå i stykker eller antænde. 
• Oplad ikke KickScooteren hvis den, opladeren eller stikket er vådt. 
• Ved unormal lugt, lyd eller lys, stop opladning øjeblikkeligt og kontakt service. 
•   Placer KickScooteren væk fra brandfarlige og eksplosive materialer under opladning. Placer KicScooteren ude af 

børns rækkevidde. 
 • Afbryd strømmen til opladeren, når KickScooteren ikke oplades. 

Decelerere Drej

ADVARSEL

ADVARSEL

Åbn dækslet til 
opladningsporten. 

Indsæt opladningsstikket og tilslut 
til strøm. 

Luk opladningsdækslet, når 
opladningen er færdig. 

Opladningsindikator: 

Rød: oplader
Grøn: fuld opladet

ADVARSEL

6



1
2

Elementer Ninebot eKickScooter ZING A6

Vægt og stør-
relse

Netto 4,6 kg

Længe x bredde x højde 650 x 320 x 850 mm 

Kører

Maks. totalvægt 40 kg

Anbefalet alder 6+ år

Anbefalet højde 105-140 cm

Parametre

Hastigheds-mode (maks. hastighed)
1. gear: 8 km/t, 
2.gear: 10 km/t, 
3. gear: 12 km/t

Sædvanlig rækkevidde1 Cirka 5 km

Anbefalet terræn Asfalt/fortov; forhindringer <1 cm; huller <1 cm

Driftstemperatur -10 – -40 °C

Opbevaringstemperatur -20 °C – 50 °C; Anbefalet: 5 °C – 30 °C anbefales

IP klassificering IPX4

Opladningstid Cirka 3 timer

Batteri

Batteritype Lithium-ion batterier

Nominel spænding 10.8 V

Maks. spænding 12.6 V

Opladningstemperatur 0–45 °C; 10–35 °C anbefales

Nominel kapacitet 27 Wh

Batteriets styresystem
Overophedning; kortslutning; beskyttelse mod overstrøm og 
overopladning

Motor
Nominel spænding 50 W

Maks. spænding 80 W

Oplader

Nominel spænding input 100-240 V

Nominel spænding output 11.6 V (1.0 A)

Output effekt 11.6 W (0.01 kW)

Andet

Bremsemetode Bagskærm/bagbremse

Dæk Forhjul: PU perfusin. baghjul: solide gummidæk

Rammemateriale stål

Overstrømsbeskyttelse 7.5 A

Styrehåndtagets materiale TPR 

6. Specifikationer

7. Rengøring og vedligeholdelse
Rengøring og vedligeholdelse bør altid udføres af en voksen regelmæssigt. 
Brug en blød, våd klud for at tørre basen af. Indtørret jord kan skrubbes af med en fugtig, blød børste 
(eller tandbørste og tandpasta) og derefter tørres af med en blød og fugtig klud. 
For at forhindre, noget sætter sig fast i hjulene, hjullejer eller bremser, sørg for at rengøre disse 
områder (som anvist på nedenstående illustratiioner) for jord eller andet, som kan sætte sig fast. 

ADVARSEL

Fjern først fremmedobjekter, jord mm., og tør derefter KickScooteren af med en blød, fugtig klud. Smør begge sider 
af hjullejerne med smøremiddel eller maskinolie. Hvis problemet fortsætter, kontakt da kundeservice. 
FORSIGTIG: for at undgå ophobninger af fremmedobjekter, LAD VÆRE med at køre i mudder, på støvede, glatte 
veje eller i græsklædte område. RENGØR IKKE din KickScooter i alkohol, benzin, acetone eller andre ætsende 
opløsningsmidler, da disse kan beskadige din KickScooters udseende såvel som indre konstruktion. 
VASK IKKE KickScooteren med en højtryksrenser eller vandslange. 

•  Inden rengøring: Sørg for, at KickScooteren er slukket, opladerstikket trukket ud og gummidækslet på 
opladeporten er skruet godt fast; ellers risikerer du at beskadige elektriske komponenter. 

•  Bortskaf IKKE dette produkt på en losseplads, på forbrænding eller ved at blande det med almindeligt 
husholdningsaffald. Det kan være farligt for forårsage alvorlig skade pga. de elektriske komponenter. 

Hjullejer

[1] Typisk rækkevidde: testet ved fuld opladet batteri, 30 kg, 25 °, 60 % af maksimum hastighed på fortov. 
*  Ved første køretur er forudindstillingen på hastigheden sat til 1. gear. Når KickScooteren slukker, vil hastighedsindstillingen blive gemt, 

indtil næste gang du tænder for den. 

DKDK
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Opbevaring
Før opbevaring, sørg for at KickScooteren er slukket og fuldt opladet, for at undgå afladning, som kan forårsage 
permanent skade. Oplad KickScooteren hver 30 dage ved langtidsopbevaring. Opbevar din KickScooter på et 
køligt, tørt sted. Hvis KickScooteren udsættes for sollys og ekstreme temperaturer (både kolde og varme), kan 
det fremme produktslidtage, 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.    

ADVARSEL

• 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 røkkevidde er bedst ved 
stuetemperatur (22 °C). Elektronikken inde i batteriet registrerer op- og afladningsforhold for batteriet; 
ødelæggelser forårsaget af overophedning/overopladning bliver ikke dækket af garantien. 

ADVARSEL

•  Overhold de lokale love og reguleringer vedr. genbrug af batterier og/eller bortskaffelse. For mere information, 
kontakt din lokale genbrugsstation. 

•  Batteriet er ikke udskifteligt. Udskift, afmonter eller punkter 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 stuetemperaturer uden for 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, indvendigt stand og andet. Hvis der findes nogen 
form for skade på produktet, stop øjeblikkeligt al brug, indtil produktet er repareret eller udskiftet. 

ADVARSEL
Risiko for elektrisk stød. Demonter ikke batteriet og rør ikke ved metalkontakterne. 

Oplad KUN med lithium-ion-batterier! 

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 KickS-
cooterens dæk, og forkert montering kan føre til ustabil drift og fejlfunktion. 

I tilfælde af ulykker eller sammenbrud, kontakt en autoriseret reparatør, hvis garantien ikke er udløbet. Hvis det 
er uden for garantiperioden, kan du frit kontakte en specialiseret forhandler efter eget valg. Du kan bede om en 
liste på autoriserede reparatører af kundeservice på www.segway.com. 

Vi har forsøgt at gøre denne brugsanvisning enkel og nem at forstå. Hvis noget ikke fremgår tydeligt og giver 
anledning til forvirring for brugeren, kan han/hun med fordel kontakte en autoriseret eller specialiseret reparatør 
eller kundeservice. 

BEMÆRK: FORSIKRING 
DET ER IKKE SIKKERT, AT DINE NUVÆRENDE FORSIKRINGER DÆKKER ULYKKER, DER INVOLVERER BRUG 
AF DENNE KICKSCOOTER. I TVIVLSTILFÆLDE KONTAKTES DIN FORSIKRING. 
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8. Certificeringer
For model: ZING A6
Batteriet er i overensstemmelse med UN/DOT 38.3

EU-overensstemmelseserklæring 
Vigtig WEEE-information

Bekendtgørelse for direktivet om farlige stoffer (RoHS)

Dette produkt fra Ninebot  (Changzhou) Tech Co., Ltd, inklusive dele (kabler, ledninger, mv.) møder kravene fra 
Direktivet 2011/65/EU om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr 
(”RoHS recast” eller ”RoHS 2.0”). 

Elektromagnetisk kompatibilitet

Herved erklærer Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, at det trådløse udstyr anført i denne sektion, er i 
overensstemmelse med de essentielle krav og andre relevante forpligtelser af direktiv 2014/30/EU. 

Information vedr. WEEE bortskaffelse og genbrug / korrekt bortskaffelse af dette produkt. Den overkrydsede 
skraldespan symboliserer, at dette rpodukt 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 elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Brugere skal benytte de kommunale 
indsamlingsordninger for at mindste den miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af 
elektrisk og elektronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af dette affald. 

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 poten-
tielle 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. 

Segway-Ninebot EMEA
For kontakt i EU, kun regulerende emner: Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, Holland. 

Overensstemmelseserklæringen kan ses på følgende adresse: http://eu-en.segway.com/support-instructions.

Herved erklærer Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, at denne enhed er i overensstemmelse med de essentielle 
krav og andre relevante forpligtelser af direktiv 2014/30/EU, Direktivet om sikkerhedskrav til legetøj 2009/48/
EC og RoHS-direktivet 2011/65/EU. 

DKDK
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9. Varemærke og lovmæssig erklæring
Ninebot er registreret varemærke tilhørende Ninebot (Tianjin) Tech Co., Ltd; Segway og Rider Design er 
registrerede varemærker tilhørende Segway Inc.De respektive ejere forbeholder sig rettighederne til deres 
varemærker, der henvises til i denne brugsanvisning.
Vi har forsøgt at inkludere beskrivelser og instruktioner for alle funktioner for Ninebot eKickScooter. Grundet 
konstante forbedringer af produktet og dets funktioner samt designændringer, kan din KickScooter imidlertid 
afvige en smule fra den, der er vist i denne brugsanvisning. Besøg www.segway.com for at downloade de nyeste 
brugeroplysninger. 
Bemærk, der er flere Segway- og Ninebot-modeller med forskellige funktioner, og nogle af de funktioner, der er 
nævnt her, er muligvis ikke relevante for din KickScooter. Producenten forbeholder sig retten til at ændre design 
og funktionalitet på KickScooteren, produkt og dokumentation uden forudgående varsel. 
© 2021 Ninebot (Beijing) Tech Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

VIGTIGT: Ninebot eKickScooter ZING er et off-road køretøj og ikke et decideret transportmiddel. Brugeren 
skal acceptere at læse hele brugsanvisningen og fuldt ud forstå dens indhold (især de dele, der er relateret 
til advarsler og forsigtighedsanvisninger) samt overholde instruktionerne heri, inden og under kørsel på 
KickScooteren. 

  Alle ”Segway-inkluderede”, som er nævnt ovenfor og nedenunder, er fabrikanten (”Ninebot”) Segway-Ninebot 
EMEA. (”Segway”) og de tilknyttede selskaber (inklusive, men ikke begrænset til deres moderselskab, 
datterselskab, tilknyttede virksomheder, forgænger, efterfølgende selskab, offcers, administratorer, efterfølgere, 
tildeler, direktører, ledere, ansatte, aktionærer og agenter, advokater, forsikringsselskaber. 

1.  Dette produkt kan være farlig for brugere, andre personer og ejendomme i nærheden. Brugeren skal påtage 
sig alle risici og tab i forbindelse med køretøjet (specielt dem, der er relateret til og/eller opstår som følge 
af overtrædelse af advarsler, forsigtighedsanvisninger samt øvrige instruktioner i denne brugsanvisning. 
Sådanne risici omfatter, men er ikke begrænset til, tab af kontrol, svigt af køretøjet og/eller sammenstød. 
Konsekvenserne for en sådan hændelse kan være alvorlige, herunder men ikke begrænset til person- og/
eller produktskader, dødsfald og/eller skader på ejendom. SEGWAY og dets tilknyttede selskaber kan ikke 
holdes ansvarlige for krav, ansvar og tab relateret til sådanne konsekvenser, hvis det skyldes brugerens 
overtrædelse af gældende love og regler samt advarsler, forsigtighedsanvisninger samt instruktionerne i 
denne brugsanvisning.

2.  Dette køretøj er beregnet til underholdning og leg, og brugeren har muligvis ikke den nødvendige og/eller 
tilstrækkelige erfaring og færdigheder til at køre på det, især i komplekse miljøer og/eller på uønskede vej- og/
eller trafikforhold. En sådan risiko kan øges, hvis brugeren har fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse 
eller handicap, eller hvis en bruger er påvirket af alkohol, stoffer eller lignende. En sådan risiko kan også øges, 
hvis brugeren ikke er tilstrækkeligt fortrolig med køretøjets funktioner, egenskaber og ydeevne. Derfor skal 
brugeren, specielt nye brugere, lære og øve sig i, hvordan man kører korrekt og sikkert på dette produkt. 

3.  Køretøjets dele og komponenter udsættes kontinuerligt for brug, belastning og normal slitage. Forskellige 
faktorer, som miljø, dårlige vejforhold og/eller køreadfærd kan påvirke hastigheden af slitagen. Slitage kan 
forårsage uventede og/eller pludselige fejl i køretøjet, hvilket bl.a. kan forårsage alvorlige personskader eller 
endda dødsfald. Derfor skal brugeren regelmæssigt og periodisk, alt efter omstændighederne, inspicere og 
vedligeholde køretøjet. Brugeren skal ydermere foretage en rimelig undersøgelse og inspektion af køretøjet 
hver gang, inden det tages i brug. Fx skal brugeren, hver gang inden det tages i brug, kontrollere og undersøge 
dækkenes ydeevne, batteriniveau, bremser. I tilfælde af abnormitet, misfarvning eller farveændring på 
materiale (særligt på områder der udsættes for høj belastning, når køretøjet er i bevægelse eller holder ved 
vejkryds), ridser, revner, løse fastgørelseselementer og/eller manglende dele (såsom skruer, bolte og/eller 
møtrikker), er særlige indikatorer for, at det ikke er sikkert at køre på produktet. 

4.  Da det er umuligt at forudse alle scenarier, forhold og/eller omstændigheder, hvorpå en bruger kan blive udsat 
for risici og farer, må brugsanvisningen ikke beregnes som en komplet liste for, hvordan man kører produktet 
sikkert og/eller undgår farer relateret til produktet. Ud over at følge instruktionerne i brugsanvisningen, skal 
brugeren ydermere køre og/eller bruge køretøjet ansvarligt, med forsigtighed samt benytte sin sunde fornuft.  

5.  Brugeren skal kontrollere og overholde de lokale love eller regler for køretøjet. Det er udelukkende 
brugerens ansvar, at han/hun kører, bruger og/eller bortskaffer køretøjet i overensstemmelse med loven. 
Love og regler kan variere efter land og område. Love og regler kan omfatte, men er ikke begrænset til:

a. En hjelm kan være lovpligtig i henhold til lokal lovgivning.
b. Kontakt de lokale myndigheder for yderligere information. 

6.  Kontroller, om produktet og dets tilbehør er i orden/ikke defekt/skadet allerede ved modtagelsen af produktet. 

7.  Alle komponenter i produktet skal installeres korrekt i henhold til brugsanvisningen. Uhensigtsmæssig installa-
tion kan føre til tab af kontrol, kollisioner og fald. Produktet kan indeholde aftagelige komponenter og små dele. 
Opbevar det utilgængeligt for børn for at undgå kvælningsfare.

8.  En udtjent produkt skal bortskaffes i henhold til gældende love og regler. Der kan opstå alvorlig fare/ 
personskade på grund af de elektriske komponenter og batteriet, hvis det bortskaffes forkert. For oplysninger 
om batteri og elektrisk affald, bedes du kontakte din lokale myndighed eller butikken, hvor du købte 
eKnallerten. Forsøg ikke at anvende uoriginalt tilbehør, og demonter/modificer aldrig eKnallerten uden 
tilladelse. Alle skader og tab, der opstår på grundlag heraf, er dit eget ansvar.
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9.  SEGWAY forbeholder sig retten til at foretage ændringer på køretøjet, frigive firmwareopdateringer 
og opdatere denne brugsanvisning til enhver tid. Forbedringer og ændringer til denne brugsanvisning 
nødvendiggjort af slåfejl, unøjagtigheder i aktuelle oplysninger og/eller forbedringer af programmer og/eller 
udstyr, kan foretages af SEGWAY til enhver tid og uden varsel. Sådanne ændringer vil dog blive indarbejdet i 
nye udgaver af denne brugsanvisning. Alle illustrationer er udelukkende til illustrationsformål og viser muligvis 
ikke den faktiske enhed nøjagtigt. Faktiske produkter og funktioner kan variere. Grundet opdateringer af 
produktet kan der være nogle afvigelser i farve, udseende og andre aspekter mellem køretøjet, der er anført i 
denne brugsanvisning, og det køretøj, du har købt. Referer venligst det faktiske produkt.

10.   Dette dokument skal betragtes som en permanent del af produktet og bør forblive sammen med køretøjet 
ved evt. videresalg.  

Mange tak fordi du valgte en Ninebot eKickScooter! 

10. Kontakt
Kontakt os, hvis du har nogen problemer i forbindelse med kørsel, vedligeholdelse og sikkerhed, eller hvis der er 
fejl/mangler på din KickScooter. 

Scandinavien: 

Witt A/S. 
Gødstrup Søvej 9, 7400 Herning, Danmark
Øvrige spørgsmål: service@witt.dk
Reservedele: spareparts@witt.dk
Website: www.witt.dk

Europa, Mellemøsten og Afrika: 

Segway-Ninebot EMEA, Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, Holland
Website: www.segway.com

Hav serienummeret klar på din KickScooter, når du kontakter Segway. 
Du finder serienummeret på undersiden af din KickScooter. 

DKDK
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11. 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 materialefejl.
• 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 hjul/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 produkt.
• Undlad at anvende en strømforsyning med en beskadiget ledning eller kontakt.

* Der er 1 års garanti på batteriet.

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 fanerne ’Service’, ’Segway Service’ og 
’Segway serviceskema’. 

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
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ZING A6

Ennen eKickScooterin käyttöönottoa tulee vanhempien/valvovien aikuisten lukea kaikki turvallista kokoamista, 
käyttöä ja huoltoa koskevat ohjeet ja varmistaa, että tuote on toimintakunnossa ennen kuin sen annetaan 

lasten käyttöön. Alkunopeusrajoitus on 5 km/h yhdessä punaisen merkkivalon ja varoitusäänen kanssa. Muista 
skannata KickScooterin QR-koodi saadaksesi lisätietoja KickScooterin aktivoimisesta.

Segway eKickScooter käyttöohje FI: 13-24

Lue käyttöohje huolellisesti tutustuaksesi eKickScooterin käyttöön ja huoltoon. Huomaa, että käyttöohjeen kuvat ovat vain 
havainnollistavia. Kuvat eivät viittaa tiettyyn tuotemalliin, ja todellinen tuote voi vaihdella. Tämän käyttöohjeen tietojen 
perusteella ei voi esittää oikeudellisia vaatimuksia.



≥ 10% < 10%

Tervetuloa

Kiitos, että valitsit Ninebot eKickScooter ZING!:n (jatkossa KickScooter). KickScooterisi on suunniteltu 
erityisesti turvalliseen ja helppoon ajoon. Se yhdistää sähkön 
perinteiseen KickScooteriin. Nauti vaivattomasta, lähes leijuvasta kokemuksesta tällä coolilla KickScooterilla. 
Varmista, että ajaja täyttää alla esitetyt ikää, pituutta ja painoa koskevat vaatimukset. 

Ohjaustanko

Varsi

Salpa

Etupyörä

Merkkivalo

Valo

Latausportti

Jalkatuki/Virtakytkin

Takalokasuoja/
Jalkajarru

Heijastin

Napamoottori

Tarvikkeet:

Akkulaturi 5 mm  Kuusioavain

Virtakytkin:
Seiso toinen jalka jalkatuella käynnistääksesi KickScooterin, kuuluu yksi piippaus. Kun otat molemmat jalat pois 
jalkatuelta, KickScooter sammuu automaattisesti 30 sekunnin kuluttua.

Takalokasuoja:

•  Nopeuden vaihto -tila: Kun KickScooter on päällä ja paikallaan, paina jalkajarrua kaksi kertaa vaihtaaksesi 
nopeutta.

• Jarrut: Kun ajat KickScooterilla, paina jalkajarrua jarruttaaksesi.

Akun varaustaso Ei aktivoitu tai hälyttää epäsäännöllisestä vaihtelusta 

Nopeus Ensimmäinen vaihde Toinen vaihde Kolmas vaihde

Tila Ilmoitus

Merkkivalon väri Valkoinen Punainen Punainen

Maksiminopeus 8 km/t 10 km/t 12 km/t

Merkkivalo Jatkuva, 1 piippaus Vilkkuu hitaasti, 2 piippausta Vilkkuu nopeasti, 3 piippausta

Ei aktivoitu 3 lyhyttä piippausta (jatkuva)

Akun lämpötila on liian korkea 2 lyhyttä ja 1 pitkä piippaus (jatkuva)

Akun lämpötila on liian matala 2 lyhyttä ja 2 pitkää piippausta (jatkuva)

Nopeus >12 km/t 2 pitkää piippausta (jatkuva)

Akun varaustaso <10% 2 lyhyttä piippausta

Irrota laturi ja liitä uudelleen 1 lyhyt piippaus

Käynnissä 1 pitkä piippaus

Sammutettu 1 pitkä piippaus

Huomaa: Kun akun varaustaso on alle 10 %, lopettaa merkkivalo vilkkumisen. 

Merkkivalon vilkkuminen ilmoittaa eri nopeuksista.

Merkkivalo
Väri ilmaisee akun varaustason tai epäsäännöllisen vaihtelun.

Yleiskatsaus

1. Osat ja toiminnot
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5

 KickScooter on vapaa-ajan ajoneuvo, ei kulkuneuvo. Et saa itse muuttaa/muokata KickScooteria tai sen osia. 
Sinun täytyy harjoitella ajotaitojen saavuttamiseksi. Aja varovasti välttyäksesi kaatumisilta tai törmäyksiltä, jotka 
aiheuttavat vammoja itsellesi tai muille.

2. Ajoturvallisuus

 Kumpaakaan jakelijaa Ninebot Inc. -yhtiötä mukaan lukien Ninebot (Beijing) Tech Co., Ltd. ja sen tytäryhtiöt sekä 
siihen sidoksissa olevat yhtiöt tai Segway Inc. -yhtiötä ei voida pitää vastuussa henkilövahingoista, tuotevahingoista 
tai oikeudellisista riita-asioista, jotka johtuvat ajajan kokemattomuudesta tai tässä oppaassa annettujen ohjeiden 
noudattamatta jättämisestä.
 Vähentääksesi vaaroja,   lue ja noudata kaikkia ”HUOMAUTUS”- ja ”VAROITUS”-kohtia. Huomaa, että voit vähentää 
vaaroja noudattamalla tämän oppaan ohjeita ja varoituksia, mutta et pysty poistamaan kaikkia vaaroja. Käytä siksi 
aina omaa tervettä järkeä ajaessasi.

VAIN aikuiset saavat koota KickScooterin. KickScooter sisältää pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. 
Pidä muoviosat poissa lasten ulottuvilta tukehtumisen välttämiseksi. Lasten tulee aina olla aikuisten valvonnassa.

ÄLÄ anna kenenkään ajaa KickScooteria ilman sellaisten aikuisten valvontaa, jotka ovat lukeneet tämän ohjekirjan 
huolellisesti. Uusien kuljettajien turvallisuus on sinun vastuullasi. Auta uusia kuljettajia ajotaitojen hankkimisessa. 
Varmista, että kaikki uudet ajajat käyttävät kypärää ja muita suojavarusteita.

VAROITUS
Käytä asianmukaisia   turvavarusteita. Älä käytä KickScooteria liikenteessä. Älä koskaan pidä kiinni toisesta ajoneuvosta, 
kun ajat KickScooterilla. ÄLÄ AJA KickScooterilla sateessa tai lätäköiden läpi. Yli 40 kg painavat lapset eivät saa käyttää 
KickScooteria.

Ympäristö ja maasto:

•  KickScooter on suunniteltu ajettavaksi tasaisella, kuivalla ja päällystetyllä tiellä. Aja avoimilla alueilla ulkona ja 
varmista, että alueella ei ole jalankulkijoita, lapsia, lemmikkejä, rullalautoja, polkupyöriä, potkulautoja tai muita 
ajoneuvoja.

•  Älä koskaan aja moottoriteillä tai maanteillä, moottoriajoneuvojen lähellä, rinteillä, portailla tai muilla korkeilla paiko-
illa tai niiden lähellä. Älä aja lätäköiden tai muiden vesialueiden läpi. Vältä rakennustyömaita, epätasaista maastoa, 
viemäreitä, kuoppia ajoradassa, vesiposteja, pysäköityjä autoja, töyssyjä ja muita esteitä. Älä aja epätasaisella 
alustalla mukaan lukien, mutta näihin rajoittumatta, esim. soralla, kivillä ja hiekalla.

•  Älä aja KickScooterilla äärimmäisissä lämpötilaolosuhteissa tai jos näkyvyys on huono esim. aamunkoitteessa/
hämärässä tai yöllä. Älä aja lumessa tai sateessa. Jos akku altistuu vedelle, se voi vaurioitua, syttyä tai räjähtää.

VAROITUS
Jos kuulet epätavallista ääntä KickScooterista tai se antaa hälytyksen, lopeta ajaminen välittömästi. PIDÄ AINA molem-
milla käsillä kiinni ohjaustangosta, kun ajat KickScooterilla. ÄLÄ KOSKAAN AJA KickScooterilla niin, että vain yksi käsi 
on kiinni ohjaustangossa tai vain yksi jalka on jalkatuella.

Valmistautuminen ennen ajoa:

Loukkaantumisen ja onnettomuuksien välttämiseksi seuraavat asiat on tarkistettava ennen jokaista ajokertaa:

•  Tarkista löystyneet ja/tai vialliset osat. Varmista, että ohjaustanko on vakaa ja että etu- ja takapyörät eivät tärise 
tai ole löysällä. Etu- ja takajarrujen tulee toimia parhaalla mahdollisella tavalla ja jarruvaijerin on oltava hyvässä 
kunnossa. Tarkista kaikki ruuvit, etteivät ne ole löystyneet tai vaurioituneet. Varmista, että heijastimet eivät ole 
viallisia ja/tai likaisia.

•  Akkukapasiteetti: Kun merkkivalo on punainen, se tarkoittaa, että KickScooterissa ei ole tarpeeksi virtaa matkan 
jatkamiseksi. Lataa KickScooter ajoissa mahdollisen vaaran välttämiseksi.

Ajon aikana:

•  VAIN yksi henkilö saa ajaa KickScooterilla! 

•   Käytä aina kypärää ja muita turvavarusteita ajaessasi KickScooterilla. Käytä hyväksyttyä kypärää, jonka leukahihna 
istuu hyvin ja joka suojaa takaraivoasi. 

•  ÄLÄ OHITA. Hidasta, jos ajat tuntemattomalle alueelle. Ole varovainen, jos liikut alueilla, joilla on puita, istutuksia tai 
aitoja. Hidasta aina vauhtia, kun käännyt

•  Ole tarkkaavainen! Katso sekä kauas eteenpäin että lähelle suoraan KickScooterisi eteen – silmäsi ovat parhaat 
varusteesi, joiden avulla voit turvallisesti välttää esteet ja pinnat, joilla on huono pito (mukaan lukien, mutta näihin 
rajoittumatta, märkä maa/asfaltti, pehmeä hiekka tai sora ja jää).

1515



•  Vältä äkillistä kiihdytystä tai hidastamista. Älä koskaan aja huippunopeutta kovempaa (huippunopeuteen voivat 
vaikuttaa tekijät kuten kuljettajan paino, akun varaustaso, maasto jne.). Kuten muissakin ajoneuvoissa, suuremmat 
nopeudet vaativat pidemmän jarrutusmatkan. Äkillinen jarrutus pinnalla, jolla on huono pito, voi johtaa pyörien liuku-
miseen tai kaatumiseen. Ole varovainen ja pidä aina turvallinen etäisyys muiden ihmisiin tai ajoneuvoihin.

•  Pidä molemmat kädet ohjaustangossa, älä aja minkäänlaisen kuorman kanssa. ÄLÄ KÄYTÄ matkapuhelinta, 
kameraa, kuulokkeita tai nappikuulokkeita, älä tee mitään temppuja ajaessasi KickScooterilla. ÄLÄ AJA alamäkeen.

•  Älä koske pyöriviin pyöriin. Pidä hiukset, vaatteet ja muut vastaavat poissa KickScooterin liikkuvista osista.

• Nouse pois KickScooterilta ja vedä sitä, kun vastaan tulee töyssyjä ja kuoppia.

Seuraavat henkilöt eivät saa ajaa KickScooteria

• Henkilöt, jotka ovat alkoholin ja/tai huumeiden vaikutuksen alaisena. 
• Henkilöt, joka kärsivät sairaudesta, joka voi vaarantaa heidät raskaan fyysisen toiminnan aikana.
• Henkilöt, jolla on sellaisia tasapaino-ongelmia tai motorisia vaikeuksia, jotka vaikuttavat kykyyn säilyttää tasapaino.
• Henkilöt, jotka kärsivät voimakkaasta väsymyksestä.
• Henkilöt, jotka eivät täytä annettuja ikä- ja/tai painorajoja (katso tekniset tiedot).
•  Henkilöt, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet, ja jotka eivät ymmärrä tilanteeseen 

liittyviä vaaroja.

Turvallinen käyttö:

•  Älä aja KickScooterilla, jos ympäristön lämpötila ylittää määritellyn käyttölämpötilan (katso tekniset tiedot). Liian 
korkea tai matala lämpötila voi heikentää KickScooterin suorituskykyä ja aiheuttaa onnettomuuksia. 

•  Pysäköi KickScooter aina tukijalalla tasaiselle ja vakaalle alustalle. Tarkista, että KickScooter seisoo tukevasti, kun se 
asetetaan tukijalan päälle, jotta se ei pääse kaatumaan (esim. tuulenpuuskan tai tärinän seurauksena). Älä pysäköi 
ruuhkaiselle paikalle, vaan pysäköi KickScooter seinää vasten.

•  On suositeltavaa puhdistaa ja huoltaa KickScooter säännöllisesti.

•  Lue käyttöohjeet ennen akun lataamista. 

     VAROITUS

• Käytä vain Segway-laturia, älä muiden laitteiden latureita. Älä lataa, jos akku on märkä tai vaurioitunut. 

•  Älä koskaan anna lapsen koskea sellaisia KickScooterin osia, joissa on aukkoja, kuten taittomekanismia, näyttöä, 
pyöriä, jarrujärjestelmää jne. Älä koske jarruun tai napamoottoriin heti ajon jälkeen välttääksesi palovammat, jotka 
aiheutuvat kohonneesta lämpötilasta. 
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≤88 lbs (40 kg)

3'5''–4'7'' (105–140 cm)

2  

3. Kokoaminen ja aktivointi 4. Näin lähdet liikkeelle

VAROITUS

Aseta varsi pohjaan ja säädä ohjaustan-
gon suunta niin, että se on kohtisuorassa 
etupyörään nähden.

Kiristä salvan kaksi ruuvia niin, että 
varsi on tiukasti kiinni, eikä käänny pois 
asennostaan. 

HUOMAA: 
Pyörässä 
oleva logo 
tulee eteen.

HUOMAA: Ruuvit tulee asettaa taakse. 

Aktivointi

VAROITUS
Varmista, että KickScooterin virta on sammutettu ennen 
laitteen kokoamista. 

Käytä aina kypärää ja muita turvavarusteita vähentääksesi loukkaantumisriskiä harjoittelun aikana.
Myös aikuisen valvonta on tarpeen.

* Lataa heti, kun merkkivalo on punainen.

Skannaa QR-koodi saadaksesi ohjeet ajoneuvon aktivoimiseksi ennen ajamisen aloittamista. Muuten ajoneuvon 
nopeus on rajoitettu 5 km/h. 

Käynnistä: Aseta jalka jalkatuelle käynnistääksesi KickScooterin, kuulet yhden piippauksen.

Cruise: Pidä tiukasti kiinni ohjaustangosta, työnnä vauhtia toisella jalalla aloittaaksesi. Aseta 
molemmat jalat jalkatuelle ajon ajaksi ja säilytä tasapaino. 

Vaihda nopeutta

Kun KickScooterissa on virta 
päällä ja se seisoo paikallaan, 
voit astua kaksi kertaa 
takalokasuojalle/jalkajarrulle 
vaihtaaksesi nopeutta. 

Huomaa:
Moottori ei käynnisty, jos 
nopeus on alle 2 km/h. 

6 vuotta

1

2
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3

4

3  

2  

Lisää ja vähennä nopeutta: Jatka työntämistä/potkimista lisätäksesi vauhtia, korkeintaan 
nopeuteen 12 km/h asti. Astu jalkajarrulle jarruttaaksesi. 

Käänny: Vaihda painoa, kun olet kääntymässä ja käännä samalla hieman ohjaustankoa. 

Kiihtyy

Ole tarkkaavainen ja vältä äkillisiä kiihdytyksiä tai jarrutuksia, jotka voivat johtaa tasapainon menettämisestä, 
otteen menettämisestä ja kaatumisesta aiheutuvaan vakavaan loukkaantumiseen.  
ÄLÄ TEE temppuja ajaessasi. Molempien pyörien tulee pysyä maassa ajon aikana. 

Astu pois: Kun KickScooter on pysähtynyt, astu alas jalkatuelta yksi jalka ker-
rallaan. Ole erityisen varovainen ensimmäisellä kerralla. Kun pidät molemmat 
jalat pois jalkatuelta 30 sekuntia, sammuu KickScooter automaattisesti.

Pysy rauhallisena ja ÄLÄ HYPI, kun nouset pois KickScooterilta!
ÄLÄ KOSKE moottoriin palovammojen välttämiseksi.

5. Lataaminen

HUOMAUTUS
Laturi ei ole lelu. Lapset eivät saa koskea latauslaitteiseen. Varmista, että KickScooterin virta on sammutettu 
ennen latausta ja sen aikana.

Vaiheet:

• Käytä vain laitteeseen kuuluvaa valmistajan omaa laturia. Muut laturit voivat rikkoutua tai syttyä palamaan.
• Älä lataa KickScooteria, jos se, laturi tai pistoke on märkä.
• Jos havaitset epätavallista hajua, ääntä tai valoa, lopeta lataaminen välittömästi ja ota yhteyttä huoltoon.
• Sijoita KickScooter etäälle syttyvistä ja räjähtävistä materiaaleista latauksen ajaksi.
• Sijoita KicScooter pois lasten ulottuvilta.
• Katkaise virta laturista, jos KickScooter ei lataudu.

Hidastuu Kääntyy

VAROITUS

VAROITUS

Avaa latausportin kansi Kiinnitä latauspistoke ja kytke virtaan.

Sulje latausportin kansi, kun 
lataus on valmis. 

Latauksen merkkivalo:

Punainen: lataa
Vihreä: ladattu täyteen

VAROITUS
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Suositusikä Elementtejä Ninebot eKickScooter ZING A6

Paino ja mitat
Netto 4,6 kg

Pituus x leveys x korkeus 650 x 320 x 850 mm 

Ajaja

Maks. kokonaispaino 40 kg

Suositusikä 6+ vuotta

Suosituspituus 105-140 cm

Laitteen 
raja-arvot

Nopeus (maksiminopeus)
1. vaihde: 8 km/h,
2. vaihde: 10 km/h,
3. vaihde: 12 km/h

Tyypillinen kantomatka1 Cirka 5 km

Maastosuositus Asfaltti/jalkakäytävä; esteet <1 cm; reiät <1 cm

Käyttölämpötila -10 – -40 °C

Säilytyslämpötila -20 °C – 50 °C; Suositus: 5 °C - 30 °C suositellaan

IP-luokitus IPX4

Latausaika Noin 3 tuntia

Akku

Akkutyyppi Litiumakku

Nimellisjännite 10.8 V

Maks. jännite 12.6 V

Latauslämpötila 0–45 °C; 10–35 °C suositellaan

Nimelliskapasiteetti 27 Wh

Akun hallintajärjestelmä Ylikuumenemis-, oikosulku., ylivirta- ja ylilataussuojaus

Moottori
Nimellisteho 50 W

Maks. teho 80 W

Laturi

Nimellistulojännite 100-240 V

Nimellissyöttöjännite 11.6 V (1.0 A)

Syöttöteho 11.6 W (0.01 kW)

Muut 
ominaisuudet

Jarrujärjestelmä Takalokasuoja/takajarru

Renkaat Etupyörä: PU-perfusiini, takapyörät: umpikumirenkaat

Runkomateriaali teräs

Ylivirtasuojaus 7.5 A

Ohjaustangon materiaali TPR 

6. Tekniset tiedot

7. Puhdistus ja hoito
Aikuisen tulee aina suorittaa laitteen säännöllinen puhdistus ja hoito. 
Pyyhi runko puhtaaksi pehmeällä ja märällä liinalla. Kuivuneen maa-aineksen voi hangata pois kostealla ja 
pehmeällä harjalla (tai hammasharjalla ja hammastahnalla) ja pyyhkiä sen jälkeen pehmeällä ja kostealla 
liinalla.
Estääksesi sitkeää likaa tarttumasta pyöriin, pyörien laakereihin tai jarruihin, puhdista maa-aines ja lika näistä 
paikoista (alla olevien kuvien mukaisesti). 

VAROITUS

Voitele pyörien laakerit molemmilta puolilta voiteluaineella tai koneöljyllä. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä 
asiakaspalveluun.
HUOMAUTUS: Vältä vierasesineiden kerääntymistä, ÄLÄ AJA mudassa, pölyisillä ja liukkailla teillä tai nurmialueilla. 
ÄLÄ PUHDISTA KickScooteria alkoholilla, bensiinillä, asetonilla tai muilla syövyttävillä liuottimilla, koska ne voivat 
vahingoittaa sekä KickScooterisi ulkonäköä että sen rakennetta sisältä.
ÄLÄ PESE KickScooteria painepesurilla tai vesiletkulla.

•  Ennen puhdistusta: varmista, että KickScooterin virta on sammutettu, laturin pistoke on irrotettu ja latausportin 
kumisuojus on ruuvattu tiukasti kiinni; muuten vaarana on sähkökomponenttien vaurioituminen.

•  ÄLÄ hävitä tätä tuotetta kaatopaikalla, polttamalla tai tavallisen kotitalousjätteen joukossa. Tämä voi olla 
vaarallista ja aiheuttaa vakavia vahinkoja sähkökomponenttien vuoksi.

Pyörän

[1] Tyypillinen kantomatka: testattu täyteen ladatulla akulla, 30 kg:lla, 25 °:ssa, 60 %:lla enimmäisnopeudesta jalkakäytävällä. 
*  Ensimmäisessä ajossa nopeuden esiasetus on asetettu 1. vaihteelle. Kun KickScooter sammuu, nopeusasetus säilyy, kunnes kytket sen 

seuraavan kerran päälle.
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Säilytys
Varmista ennen säilytystä, että KickScooter on sammutettu ja ladattu täyteen, jotta vältetään akun 
purkautuminen, joka voi aiheuttaa pysyviä vaurioita. Lataa KickScooter 30 päivän välein pitkäaikaisen 
säilytyksen aikana. Säilytä KickScooteria viileässä ja kuivassa paikassa. Jos KickScooter altistuu auringonvalolle 
ja äärimmäisille lämpötiloille (sekä kylmälle että kuumalle), se voi edistää tuotteen kulumista ja mahdollisesti 
lyhentää akun käyttöikää. Jos säilytyslämpötila on alle 0 °C, älä lataa akkua ennen kuin se on laitettu 
lämpimämpään paikkaan, mieluiten yli 10 °C:n lämpötilaan. 

VAROITUS

• Pitkäaikainen altistuminen UV-säteille ja sateelle voi vahingoittaa sisäkomponentteja. 

• Säilytä KickScooter sisätiloissa, kun se ei ole käytössä.

• Pidä etäällä tulesta! 

Akun huolto
Hyvin huolletussa akussa on hyvä kapasiteetti vielä useiden kilometrien ajon jälkeen. TÄRKEÄÄ: lataa akku 
jokaisen ajon jälkeen, älä anna akun virran kulua aivan loppuun. Akun kapasiteetti ja toimintasäde ovat parhaat 
huoneenlämmössä (22 °C). Akun sisällä oleva elektroniikka havaitsee akun lataus- ja purkausolosuhteet; ylikuu-
menemisen/ylilatauksen aiheuttamat vauriot eivät kuulu takuun piiriin.

VAROITUS

•  Noudata paikallisia lakeja ja määräyksiä akun kierrättämiseksi ja/tai hävittämiseksi. Lisätietoja saat 
paikalliselta kierrätysasemalta.

•  Akkua ei voi vaihtaa. Älä vaihda, pura tai puhkaise akkua. Pidä akku etäällä metallista oikosulun välttämiseksi.

• Tulipalo- ja sähköiskuvaara. Varaosia ei ole saatavana.

• Älä säilytä tai lataa akkuja huoneenlämmössä ilmoitettujen rajojen ulkopuolella (katso tekniset tiedot).

• Älä koskaan lataa paikoissa, joissa lataaminen ei ole luvallista. 

Akkulaturi
Tarkista säännöllisesti laturin johto, pistoke ja sisäinen kunto vaurioiden varalta. Jos tuotteesta löytyy vaurioita, 
lopeta sen koko käyttö välittömästi, kunnes tuote on korjattu tai vaihdettu.

VAROITUS

Sähköiskuvaara. Älä pura akkua, äläkä kosketa metallisia koskettimia.
Lataa VAIN litiumioniakuja!

Muuta huomioitavaa

•  Ennen kuin nostat, siirrät tai kuljetat KickScooteria, sammuta siitä virta ja taita se kokoon. Käsittele sitä 
varovasti, älä koskaan käytä voimaa. Älä heitä sitä tai kohdista siihen painetta. Pidä KickScooter etäällä tulesta 
ja vedestä.

•  Ammattilaisen tulee asentaa KickScooterin mukana tulevat renkaat. KickScooterin renkaiden irrottaminen on 
monimutkaista. Virheellinen asennus voi johtaa epävakaaseen ajoon ja toimintahäiriöihin.

Onnettomuuden sattuessa tai laitteen hajotessa ota yhteyttä valtuutettuun korjaamoon, mikäli takuu ei ole 
umpeutunut. Jos takuuaika ei ole enää voimassa, voit ottaa vapaasti yhteyttä valitsemaasi erikoisliikkeeseen. Voit 
pyytää luettelon valtuutetuista korjaamoista asiakaspalvelusta osoitteessa www.segway.com.

Olemme pyrkineet tekemään tästä käyttöohjeesta yksinkertaisen ja helposti ymmärrettävän. Jos jokin asia on 
epäselvä ja aiheuttaa käyttäjälle sekaannusta, hän voi edelleen ottaa yhteyttä valtuutettuun tai erikoistuneeseen 
korjaamoon tai asiakaspalveluun.

HUOMAA: VAKUUTUS
EI OLE TAATTUA, ETTÄ NYKYINEN VAKUUTUKSESI KATTAA ONNETTOMUUDET, JOIHIN LIITTYY TÄMÄN 
KICKSCOOTERIN KÄYTTÖ. EPÄVARMASSA TILANTEESSA OTA YHTEYTTÄ VAKUUTUSYHTIÖÖSI. 
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8. Sertifioinnit
Mallille: ZING A6
Akku on UN / DOT 38.3 -standardin mukainen

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Tärkeitä WEEE-tietoja

Tiedonanto vaarallisten aineiden direktiivistä (RoHS)

Tämä Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd:n tuote sisältäen osat (kaapelit, johdot jne.) täyttää direktiivin 
2011/65/EU vaatimukset koskien tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamista sähkö- ja 
elektroniikkalaitteissa (”RoHS-uudelleenlaadinta”) tai ”RoHS 2.0”).

Elektromagneettinen yhteensopivuus

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd vakuuttaa täten, että tässä osiossa luetellut langattomat laitteet ovat 
direktiivin 2014/30/EU välttämättömien vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien määräysten mukaisia.

Tietoja koskien WEEE-hävitystä ja -kierrätystä/tämän tuotteen asianmukaista hävittämistä. Jäteastia, jonka yli 
on vedetty rasti, tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää lajittelemattoman kotitalousjätteen mukana, vaan 
se on kerättävä erikseen. Tämä koskee koko EU:ta. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet (EEE) sisältävät materiaaleja, 
komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vaarallisia ja haitallisia ihmisten terveydelle ja ympäristölle, jos sähkö- 
ja elektroniikkalaiteromua (WEEE) ei hävitetä asianmukaisesti. Käyttäjien tulee käyttää kunnallista keräysjär-
jestelmää sähkö- ja elektroniikkalaiteromun hävittämiseen liittyvän ympäristökuormituksen vähentämiseksi ja 
näiden jätteiden uudelleenkäyttö-, kierrätys- ja hyödyntämismahdollisuuksien lisäämiseksi.

Akut ja akkujen pakkaukset on merkitty sekä paristoja ja akkuja että käytettyjä paristoja ja akkuja koskevien EU-
direktiivien 2006/66/DC ja 2013/56/EU mukaisesti. Direktiivit sisältävät kaikkialla EU:ssa sovellettavat säännöt 
käytettyjen paristojen ja akkujen hävittämisestä ja kierrätyksestä. 
Monet erilaiset paristot on merkitty tällä merkillä osoittamaan, että paristoa ei saa hävittää tavallisen 
kotitalousjätteen mukana, vaan se tulee palauttaa tämän direktiivin mukaisesti. EU-direktiivien 2006/66/EY 
ja 2013/56/EU mukaisesti paristojen ja akkujen etiketit on merkitty osoittamaan, että ne on kerättävä erillään 
muista jätteistä ja kierrätettävä. Pariston etiketti voi sisältää pariston metallityypin kemiallinen symbolin 
(Pb=lyijy, Hg=elohopea, Cd=kadmium). 
Paristojen ja akkujen käyttäjät eivät saa hävittää niitä lajittelemattoman yhdyskuntajätteen mukana. 
Asianmukaista kierrätystä varten tulee sinun palauttaa paristo toimittajalle tai käyttää määrättyä keräyspistettä. 
Tuotevastuu on tärkeä, jotta voidaan minimoida paristojen mahdolliset haitalliset vaikutukset ympäristölle ja 
ihmisten terveydelle, sillä paristot voivat sisältää vaarallisia myrkkyjä. 
Sähkö- ja elektroniikkalaitteet (EEE) sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, mukaan lukien akut, jotka 
voivat olla vaarallisia ja haitallisia ihmisten terveydelle ja ympäristölle, jos sähkö- ja elektroniikkalaiteromua 
(WEEE) ei hävitetä asianmukaisesti. Tuotteet, jotka on merkitty yllä olevalla jäteastialla, jonka yli on vedetty 
rasti, ovat sähkö- ja elektroniikkalaitteita. Jäteastia, jonka yli on vedetty rasti, merkitsee, että sähkö- ja 
elektroniikkalaitteita ei saa hävittää lajittelemattoman kotitalousjätteen mukana, vaan ne on kerättävä erikseen.

Segway-Ninebot EMEA
Yhteydenotot EU:ssa, vain sääntelyyn liittyvissä asioissa: Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, Alankomaat.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa osoitteessa: http://eu-en.segway.com/support-instructions.

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd vakuuttaa täten, että tämä laite on direktiivin 2014/30/EU, 
leluturvallisuusdirektiivin 2009/48/EY ja RoHS-direktiivin 2011/65/EU olennaisten vaatimusten ja muiden asiaa 
koskevien määräysten mukainen. 
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Ninebot on Ninebot (Tianjin) Tech Co., Ltd:n rekisteröity tavaramerkki; Segway ja Rider Design ovat Segway 
Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Asianomaiset omistajat pidättävät oikeudet tässä ohjekirjassa mainittuihin 
tavaramerkkeihinsä.

Olemme pyrkineet sisällyttämään kuvaukset ja ohjeet kaikista Ninebot eKickScooterin ominaisuuksista. 
Tuotteen ja sen ominaisuuksien jatkuvien parannusten sekä muotoilussa tapahtuvien muutosten vuoksi saattaa 
sinun KickScooterisi kuitenkin poiketa hieman tässä ohjekirjassa esitetystä. Lataa uusimmat käyttäjätiedot 
osoitteesta  HYPERLINK ”http://www.segway.com” www.segway.com.

Huomaa, että on olemassa useita Segway- ja Ninebot-malleja erilaisilla ominaisuuksilla, ja jotkin tässä 
mainituista ominaisuuksista eivät välttämättä koske sinun KickScooteriasi. Valmistaja pidättää oikeuden 
muuttaa KickScooterin muotoilua ja toimintoja, tuotetta ja dokumentaatiota ilman ennakkoilmoitusta.
© 2021 Ninebot (Beijing) Tech Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

TÄRKEÄÄ: Ninebot eKickScooter ZING on maastoajoneuvo eikä varsinainen kulkuneuvo. Käyttäjän tulee 
suostua lukemaan koko käyttöohje ja ymmärtämään täysin sen sisältö (erityisesti varoituksia ja varotoimia 
koskevat kohdat) sekä noudattamaan ohjekirjassa olevia ohjeita sekä ennen KickScooterilla ajoa että ajon 
aikana.

 Kaikki sekä edellä että jäljempänä mainitut ”Segway”:n sisältämät ovat valmistajan (”Ninebot”) Segway-
Ninebot EMEA. (”Segway”) ja siihen liittyvät yhtiöt (mukaan lukien, mutta ei näihin rajoittuen, sen emoyhtiö, 
tytäryhtiöt, siihen kytköksissä oleva yhtiöt, edeltäjät, seuraajayhtiöt, toimihenkilöt, hallintohenkilöt, seuraajat, 
toimeksiantajat, johtajat, päälliköt, työntekijät, osakkeenomistajat ja edustajat, asianajajat, vakuutusyhtiöt.

1.  Tämä tuote voi olla vaarallinen käyttäjille, muille ihmisille ja lähistöllä oleville kiinteistöille. Käyttäjän on 
vastattava kaikista ajoneuvoon liittyvistä vaaroista ja menetyksistä (erityisesti niistä, jotka liittyvät ja/tai 
jotka johtuvat näiden käyttöohjeiden varoitusten, varotoimien ja muiden ohjeiden rikkomuksesta).Tällaisia 
vaaroja voivat olla muun muassa, mutta ei näihin rajoittuen, hallinnan menetys, ajoneuvon vika ja/tai törmäys. 
Tällaisen tapahtuman seuraukset voivat olla vakavia, mukaan lukien mutta ei näihin rajoittuen, henkilövahingot 
ja/tai tuotevauriot, kuolema ja/tai omaisuusvahingot.  SEGWAY:ta tai sen tytäryhtiötä ei voi pitää vastuussa 
mistään tällaisiin seuraamuksiin liittyvistä vaatimuksista, vastuista ja menetyksistä, jos ne johtuvat siitä, 
että käyttäjä rikkoo sovellettavia lakeja ja määräyksiä sekä tämän ohjekirjan varoituksia, varotoimia ja 
ohjeita.

2.  Tämä ajoneuvo on tarkoitettu huvi- ja leikkikäyttöön, eikä käyttäjällä välttämättä ole tarvittavaa ja/tai 
riittävää kokemusta ja taitoa sen ajamiseen, etenkään hankalassa ympäristössä ja/tai ei-toivotuissa tie- ja/tai 
liikenneolosuhteissa. Riski voi kasvaa, jos käyttäjällä on fyysinen ja/tai henkinen toimintahäiriö tai vamma tai 
jos käyttäjä on alkoholin, huumeiden tai vastaavien vaikutuksen alaisena. Riski voi kasvaa myös, jos käyttäjä 
ei tunne riittävästi ajoneuvon toimintoja, ominaisuuksia ja suorituskykyä. Siksi käyttäjän, erityisesti uusien 
käyttäjien, on opeteltava ja harjoiteltava ajamaan tätä laitetta oikein ja turvallisesti.

3.   Ajoneuvon osat ja komponentit ovat jatkuvasti alttiina käytölle, kuormitukselle ja normaalille kulumiselle. 
Useat tekijät, kuten ympäristö, huonot tieolosuhteet ja/tai ajokäyttäytyminen voivat vaikuttaa 
kulumisnopeuteen.  Kuluminen voi aiheuttaa ajoneuvoon odottamattomia ja/tai äkillisiä vikoja, jotka voivat 
muun muassa aiheuttaa vakavia vammoja tai jopa kuoleman. Siksi käyttäjän on säännöllisesti ja määräajoin 
tarpeen mukaan tarkastettava ja huollettava ajoneuvo. Käyttäjän on lisäksi suoritettava ajoneuvolle 
kohtuullinen tarkastus joka kerta ennen sen käyttöönottoa. Käyttäjän on esimerkiksi tarkastettava ja 
tutkittava renkaiden suorituskyky, akun taso ja jarrut joka kerta ennen käyttöä. Jos materiaaleissa ilmenee 
poikkeavuuksia, värivirheitä tai värimuutoksia (erityisesti kohdissa, jotka ovat alttiina suurille kuormituksille, 
kun ajoneuvo liikkuu tai pysähtyy risteyksiin), naarmuja, halkeamia, löystyneitä kiinnikkeitä ja/tai puuttuvia 
osia (kuten ruuveja, pultteja ja/tai muttereita), ovat nämä erityisiä merkkejä, jotka osoittavat, että laitteella ei 
ole turvallista ajaa.

4.  Koska on mahdotonta ennakoida kaikkia tilanteita ja/tai olosuhteita, joissa käyttäjä voi altistua riskeille ja 
vaaroille, käyttöohjeita ei saa pitää täydellisenä luettelona siitä, kuinka tuotetta ajetaan turvallisesti ja/tai 
vältetään tuotteeseen liittyvät vaarat. Käyttöohjeen ohjeiden noudattamisen lisäksi käyttäjän tulee ajaa ja/tai 
käyttää ajoneuvoa vastuullisesti, varovaisesti ja tervettä järkeä noudattaen.

5.  Käyttäjän on tarkistettava ja noudatettava ajoneuvoa koskevia paikallisia lakeja tai määräyksiä. Käyttäjä 
on yksin vastuussa siitä, että hän ajaa, käyttää ajoneuvoa ja/tai hävittää sen lain mukaisesti. Lait ja 
määräykset voivat vaihdella maittain ja alueittain. Lait ja määräykset voivat sisältää, mutta eivät rajoitu 
näihin:

a. Kypärä voi olla pakollinen paikallisen lain mukaan.
b. Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi lisätietoja.

6.  Tarkista jo tuotteen vastaanottamisen yhteydessä, että tuote ja sen lisävarusteet ovat kunnossa/eivät ole 
viallisia/vaurioituneita.

7.  Tuotteen kaikki osat on asennettava oikein käyttöohjeiden mukaisesti. Virheellinen asennus voi johtaa hallinnan 
menettämiseen, törmäykseen ja kaatumiseen. Tuote voi sisältää irrotettavia osia ja pieniä osia. Pidä tuote 
poissa lasten ulottuvilta tukehtumisvaaran välttämiseksi.

8.  Vanhentunut tuote on hävitettävä sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti. Sähkökomponentit ja akku 
voivat aiheuttaa vakavan vaaran/henkilövahingon, jos ne hävitetään väärin. Lisätietoja akku- ja sähköjätteistä 
saat paikalliselta viranomaiselta tai liikkeeltä, josta ostit KickScooterin. Älä yritä käyttää muita kuin 
alkuperäisiä lisävarusteita, äläkä koskaan pura/muuta KickScooterin ilman lupaa. Kaikki näistä aiheutuvat 
vahingot ja menetykset ovat sinun omalla vastuullasi.
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9.  SEGWAY pidättää oikeuden tehdä muutoksia ajoneuvoon, julkaista laiteohjelmistopäivityksiä ja päivittää tätä 
ohjekirjaa milloin tahansa. SEGWAY voi milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta tehdä näihin käyttöohjeisiin 
parannuksia ja muutoksia, jotka johtuvat kirjoitusvirheistä, nykyisten tietojen epätarkkuuksista ja/tai 
ohjelmien ja/tai laitteiden parannuksista. Nämä muutokset sisällytetään kuitenkin tämän ohjekirjan uusiin 
versioihin. Kaikki kuvat ovat vain havainnollistavia, eivätkä ne välttämättä näytä todellista laitetta tarkasti. 
Todelliset tuotteet ja ominaisuudet voivat vaihdella. Tuotepäivitysten vuoksi saattaa tässä oppaassa lueteltujen 
ajoneuvojen ja ostamasi ajoneuvon välillä olla eroja värissä, ulkonäössä ja muissa kohdissa. Katso todellista 
tuotetta.

10.  Tätä asiakirjaa on pidettävä tuotteen pysyvänä osana ja se on säilytettävä tuotteen yhteydessä mahd. jälleen-
myyntiä varten.

Kiitos, että valitsit Ninebot eKickScooterin!

10. Yhteystiedot
Ota meihin yhteyttä, jos sinulla on kysymyksiä koskien laitteella ajoa, sen huoltoa tai turvallisuutta tai jos 
KickScooterissasi on vikoja ja/tai puutteita.

Skandinavia

Witt A/S.
Gødstrup Søvej 9, 7400 Herning, Tanska
Kysymykset: service@witt.dk
Varaosat: spareparts@witt.dk
Verkkosivu:  HYPERLINK ”http://www.witt.dk” www.witt.dk

Euroopa, Lähi-itä ja Afrikka:

Segway-Ninebot EMEA, Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, Hollanti
Verkkosivu:  HYPERLINK ”http://www.segway.com” www.segway.com

Pidä KickScooterisi sarjanumero esillä, kun otat yhteyttä Segwayhin.
Löydät sarjanumeron KickScooterisi pohjasta. 

FIFI
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11. Takuu ja huolto
Uuden tuotteen valmistus- ja materiaalivirheille on 2 vuoden takuuoikeus*, joka on voimassa 
dokumentoidusta ostopäivästä lähtien. Takuu kattaa materiaalit ja kulut. Kun otat yhteyttä huoltoon, 
ilmoita tuotteen nimi ja sarjanumero. Nämä tiedot löytyvät tyyppikilvestä. Kirjoita tiedot tähän 
käyttöohjeeseen, jolloin ne ovat helposti saatavilla. Tietojen avulla huoltoasentaja löytää helpommin 
oikeat varaosat.

Takuu ei kata:
• Vikoja ja vaurioita, jotka eivät johdu valmistus- ja materiaalivirheistä
• Jos on käytetty muita kuin alkuperäisvaraosia
• Jos käyttöohjeen ohjeita ei ole noudatettu
• Jos asennusta ei ole tehty ohjeiden mukaisesti
• Jos ammattitaidottomat henkilöt ovat asentaneet tai korjanneet tuotetta
• Naarmuja tai kolhuja
• Askellaudan/jalkatyynyjen vaurioita
• Pyörien vaurioita tai puhkeamista
• Kuluvia osia

Akku
•  Tuotteen on oltava jatkuvasti kytkettynä verkkovirtaan, kun sitä ei käytetä. Tämä pidentää akun 

käyttöikää.
• Lataa vain tavallisesta pistorasiasta. Tuotetta ei saa käyttää minkäänlaista tehonmuuntajien kanssa.
• Muiden tehonmuuntajien käyttö mitätöi takuun välittömästi.
• Käytä tämän tuotteen lataamiseen vain valmistajan toimittamaa virtalähdettä. 
• Älä käytä virtalähdettä, jonka johto tai pistoke on vaurioitunut.

*Akulla on 1 vuoden takuu

Kuljetusvauriot
Kuljetusvaurio, joka on syntynyt jälleenmyyjän toimittaessa tuotteen asiakkaalle, on aina asiakkaan 
ja jälleenmyyjän välinen asia. Jos asiakas itse on vastannut tuotteen kuljettamisesta, ei toimittaja ota 
mitään vastuuta mahdollisista kuljetusvaurioista. Mahdollisista kuljetusvaurioista on ilmoitettava 
välittömästi tai viimeistään 24 tunnin kuluessa tuotteen toimittamisesta. Muussa tapauksessa asiakkaan 
vaatimus hylätään.

Aiheeton huolto
Jos tuote lähetetään huoltoon ja käy ilmi, että vian olisi voinut korjata itse esimerkiksi noudattamalla 
tässä käyttöohjeessa annettuja ohjeita, on asiakkaan itse maksettava huolto.

Hankinta yrityskäyttöön
Hankinta yrityskäyttöön tarkoittaa laitteiden ostoa silloin, kun laitteita ei käytetä vain yksityiskäytössä, 
vaan niitä käytetään yritys- tai liiketoiminnallisessa käytössä tai vuokra- tai muussa käytössä, johon 
osallistuu useita käyttäjiä. Mitään takuuta ei anneta hankittaessa yritys-/liiketoiminnalliseen käyttöön, 
koska tämä tuote on tarkoitettu vain tavalliseen vapaa-ajan käyttöön.

Huolto

Jos tarvitset huoltoa tai ja varaosia Suomessa, ota yhteyttä myymälään, josta tuote on ostettu.

Takuun piiriin kuuluvat ilmoitukset voi tehdä myös osoitteessa witt.dk/fi Huolto-välilehdellä kohdassa 
Segway huolto ja Segway huoltolomake.

Emme vastaa painovirheistä.

Valmistaja/jakelija ei ole vastuussa tuotte- ja/tai henkilövahingoista, jos turvallisuusohjeita ei noudateta. 
Takuu raukeaa, jos ohjeita ei noudateta.

Witt A/S • Gødstrup Søvej 9 • 7400 Herning • info@witt.dk • www.witt.dk
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ZING A6

Før eKickScooteren tas i bruk, skal foreldre/tilsynsførende voksne lese alle instrukser omkring sikker 
montering, betjening og vedlikehold og sikre seg at produktet er i funksjonsdyktig stand, før de lar barn 

bruke det. Den innledende fartgrense er 5 km/t, med rød indikatorlys og buzz-advarselslyd. 
Sørg for å scanne QR-koden på KickScooteren for å lære mere om aktivering av KickScooteren.

Segway eKickScooter bruksanvisning NO: 25-36

Les bruksanvisningen grundig for å bli kjent med betjening samt vedlikehold av eKickScooteren. 
Merk, bildene i bruksanvisningen er utelukkende for illustrasjon. Bildene refererer ikke til en bestemt produktmodell, og det 
faktiske produkt kan variere. Det kan ikke fremsettes juridiske krav på grunnlag av informasjonen i denne bruksanvisning.



≥ 10% < 10%

Velkommen

Takk for at du valgte Ninebot eKickScooter ZING! (Heretter er referensen KickScooteren).
Din KickScooter er spesielt designet til å gi en sikker og lett kjøring. Den kombinerer elektrisitet med en 
tradisjonell KickScooter. Nyt en uanstrengt, nesten svevende opplevelse med denne cool KickScooter.
Sørg for at føreren oppfyller nedenstående krav i forhold til alder, høyde og vekt.

Styre

Stammen

Klemme

Forhjul

Indikator

Lys

Ladeport

Fotbrett / På/Av-kontakt

Bakskjerm / 
fotbrems

Refleks

Navmotor

Tilbehør:

Batterioplader 5 mm  unbrakonøkkel

På/Av-kontakt:
Still deg med én fot på fotbrett for å starte KickScooteren, og det kommer 1 bip. Hvis du tar begge føtter bort fra  
fotbrettet i 30 sekunder, vil KickScooteren automatisk slås av.

Bakskjerm:

•  Skift hastighets-modus: Når KickScooteren er på og står stille, trå to ganger på fotbremsen for å skifte hastighet.

• Bremser: Når du kjører på KickScooteren, trå ned på fotbremsen for å bremse.

Batterinivå Ikke aktivert eller alarm ved uregelmessighet

Hastighets-modus Første gear Andre gear Tredje gear

Status Visning

Indikatorfarge Hvit Rød Rød

Maks. hastighet 8 km/t 10 km/t 12 km/t

Indikator Konstant, 1 bip Blinker langsomt, 2 bip Blinker hurtigt, 3 bip

Ikke aktivert 3 korte bip (kontinuerlig)

Batteriets temperatur er for høy 2 korte bip og 1 langt bip (kontinuerligt)

Batteriets temperatur er for lav 2 korte bip og 2 lange bip (kontinuerligt)

Hastighet > 12 km/t 2 lange bip (kontinuerligt)

Batterinivå < 10 % 2 korte bip

Trekk ut og koble til laderen 1 kort bip

På 1 langt bip

Av 1 langt bip

Merk: Når batterinivået er under 10 %, vil indikatoren stoppe å blinke. 

Indikatorens blink viser forskjellige hastighets-moduser.

Indikator
Fargen indikerer batterinivået eller uregelmessigheter.

 
Oversikt

1. Deler og funksjoner
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KickScooteren er et fritidskjøretøy og ikke et transportmiddel. Du skal ikke selv endre/modifisere KickScooteren 
eller   dens deler. Du må øve deg for å oppnå kjøreferdigheter. Kjør med forsiktighet for å unngå fall eller kollisjoner 
som kan forårsake skade på deg selv eller andre.

2. Kjøresikkerhet

Hverken distributøren, Ninebot Inc., herunder Ninebot (Beijing) Tech Co., Ltd. og dets datterselskaper samt 
tilknyttede selskaper eller Segway Inc., kan holdes ansvarlig eller være ansvarlig for eventuelle personskader, 
produktskader eller juridiske tvister forårsaket av førerens uerfarenhet eller manglende overholding av de angitte 
instruksjoner i denne bruksanvisningen.
For å redusere risikoen skal du lese og følge alle ”FORSIKTIG” og ”ADVARSEL”-meldinger. Merk at du kan redusere 
risikoen ved å følge instruksjonene og advarslene i denne bruksanvisningen, men du kan ikke fjerne alle risiki. Bruk 
derfor alltid din egen sunne fornuft når du kjører.

KickScooteren må KUN monteres av voksne. KickScooteren inneholder små deler, som kan medføre kvelningsfare. 
Hold plastdeler utenfor barns rekkevidde for å unngå kvelning. Barn skal alltid være under oppsyn av voksne.

IKKE LA noen kjøre på KickScooteren uten oppsyn av voksne, som har lest denne bruksanvisningen grundig. Sikker- 
heten for nye førere er ditt ansvar. Hjelp nye førere med å oppnå grunnleggende kjøreferdigheter. Sørg for at alle nye 
førere    bruker hjelm og annet beskyttelsesutstyr.

ADVARSEL
Bruk passende sikkerhetsutstyr. Bruk ikke KickScooteren i trafikken. Heng aldri på et annet kjøretøy, når du kjører på 
KickScooteren. IKKE KJØR på KickScooteren i regnvær eller gjennom vanndammer. KickScooteren må ikke benyttes av 
barn, som veier mer enn 40 kg.

Miljø og terreng:

•  KickScooteren er beregnet til å kjøre på en jevn, tørr asfaltvei. Kjør på åpne utendørsområder og sørg for at det ikke 
er fotgjengere, barn, kjæledyr, skateboards, sykler, kickscooters eller andre kjøretøy i området.

•  Kjør aldri på motorvei eller landevei, tett på motorkjøretøy, på eller tett ved skråninger, trappetrinn eller andre 
forhøyninger. Ikke kjør gjennom vanndammer eller andre samlinger av vann. Unngå byggeplasser, ujevnt terreng, 
avløp/ kumlokk, huller i kjørebanen, brannhydrant, parkerte biler, fartsdump og andre hindringer. Ikke kjør på ujevnt 
underlag, herunder, men ikke begrenset til f.eks. grus, sten og sand.

•  Ikke kjør på KickScooteren ved ekstreme temperaturforhold, eller hvis det er dårlig sikt, f.eks. ved daggry/skumring eller 
om natten. Ikke kjør i sne eller regn. Hvis batteriet utsettes for vann, kan det bli ødelagt, antenne eller eksplodere.

ADVARSEL
Hvis du hører unormal støy fra KickScooteren, eller den avgir en alarm, stopp omgående all kjøring. HOLD ALLTID 
begge hender på styret, når du kjører på KickScooteren. KJØR ALDRI på KickScooteren med kun én hånd på styret eller 
med kun én fot på fotbrettet.

Forberedelser før kjøring:

For å unngå skader og uhell, skal følgende kontrolleres før hver kjøretur:

•  Kontroller for løse og/eller defekte deler. Sørg for at styret er stabilt, og at for- og bakhjul ikke ryster eller er løse. For- 
og bakbremsene skal virke optimalt, og bremsekabelen skal være i god stand. Kontroller at alle skruer ikke er løse 
eller skadet. Sørg for at refleksene ikke er defekte og/eller skitne.

•  Batterikapasitet: Når indikatoren lyser rød, betyr det at KickScooteren ikke har nok strøm til å fortsette turen. Lad 
opp KickScooteren i tide, så du unngår potensiell fare.

Under kjøring:

• KUN én fører på KickScooteren!

•  Bruk alltid hjelm og annet sikkerhetsutstyr, når du kjører på KickScooteren. Bruk en godkjent hjelm, som sitter godt 
med hakerem, og som gir beskyttelse til bakhodet.

•  Senk farten, hvis du kjører inn på et ukjent område. Vær forsiktig, hvis du ferdes i områder med  trær, beplantning 
eller gjerde. Senk alltid farten, når du svinger.

•  Vær oppmerksom! Hold øye både langt fremme og rett foran din KickScooter - dine øyne er ditt beste redskap til 
sikkert å unngå hindinger og overflater med dårlig veigrep (inklusive, men ikke begrenset til våt jord/asfalt, løs  sand 
eller grus og is).
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•  Unngå å plutselig øke eller senke farten. Kjør aldri fortere enn topphastigheten (topphastighet kan påvirkes  av 
faktorer som førerens vekt, batterinivå, terreng mm.). Som med andre kjøretøy krever høyere hastighet lengere 
bremselengde. Plutselig oppbremsing på overflate med dårlig veigrep kan føre til skrens eller fall. Vær  forsiktig, og 
hold alltid en sikker avstand mellom deg og andre mennesker eller kjøretøy.

•  Hold begge hender på styret og kjør ikke med noen form for last. IKKE BRUK mobiltelefon, kamera, høretelefoner 
eller earbuds og utfør ingen tricks, når du kjører på KickScooteren. IKKE KJØR nedover bakker.

•  Ikke rør ved roterende hjul. Hold hår, tøy og lignende vekk fra bevegelige deler på KickScooteren.

• Gå av KickScooteren og trill den, når du støter på fartsdumper og huller i veien.

Mennesker som ikke bør kjøre på KickScooteren, inkluderer:

• Enhver som er påvirket av alkohol og/eller stoffer.
• Enhver som lider av en sykdom, som bringer dem i risiko ved anstrengende fysisk aktivitet.
• Enhver som har balanseproblemer eller motoriske utfordringer i en grad, hvor det påvirker evnen til å holde balansen.
• Enhver som lider av alvorlig tretthet.
• Enhver som ikke oppfyller angitt alder- og/eller vektgrense (se spesifikasjoner).
• Enhver med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, som ikke forstår de farer som er involvert.

Sikker bruk:

•  Ikke kjør på KickScooteren, hvis de omgivende temperaturer overskrider den angitte driftstemperatur (se spesifika- 
sjoner). For høye/lave temperaturer kan redusere KickScooterens ytelse og føre til uhell.

•  Parker alltid din KickScooter med støttebenet på en flat og stabil overflate. Kontroller om KickScooteren står stabilt, 
når den er plassert på støttebenet, for å unngå at den velter (f.eks. ved vindkast eller rystelser). Parker ikke i et tett 
befolket område, plasser heller KickScooteren opp mot en mur.

•  Det anbefales å utføre jevnlig rengjøring og vedlikehold av KickScooteren.

•  Vennligst les bruksanvisningen før lading av batteriet.

     ADVARSEL

• Bruk kun Segway-laderen, ikke ladere fra andre produkter. Ikke lad hvis batteriet er vått eller skadet.

•    Tillat aldri barn å røre deler på KickScooteren med åpninger, som f.eks. foldemekanisme, skjerm, hjul, 
bremsesystem, etc. Rør ikke ved bremser eller navmotor etter en kjøretur, for å unngå forbrenninger på grunn av 
den økte temperatur.
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1

≤88 lbs (40 kg)

3'5''–4'7'' (105–140 cm)

2  

3. Montering og aktivering 4. Kom godt i gang

ADVARSEL

Sett stammen i nederst og juster styrets 
retning, så det er vinkelrett med forhjulet.

Stram de to skruene på klemmen, så 
stammen er ordentlig fastgjort og ikke 
dreier ut av posisjon.

MERK:
Logoen på 
hjulet sitter 
foran.

Merk: Skruen skal plasseres bakpå.

 Aktivering

ADVARSEL
Sørg for at KickScooteren er slått av før montering Bruk alltid hjelm og annet sikkerhetsutstyr, for å minimere risikoen for skader under 

opplæringsproses- sen. Tilsyn av en voksen er påkrevet.

 *Lad opp med en gang, når indikatoren lyser rødt.

Scan QR-koden for å lære hvordan du aktiverer kjøretøyet, før du begynner kjøreturen. 
Ellers reduseres  kjøretøyets fartgrense til 5 km/t.

Oppstart: Plasser én fot på fotbrettet for å starte KickScooteren, og du hører et ’bip’.

Cruise: Hold godt fast på styret med begge hender og skyv i gang med foten for å starte. 
Plasser  begge føttene på fotbrettet under kjøring, og hold balansen.

Endre hastighet

Når KickScooteren er på 
og står stille, kan du trå  på 
bakskjermen/fotbremsen to 
ganger for å endre hastighet.

Merk:
Motoren starter ikke, hvis 
hastigheten er under 2 km/t.

6 år

1

2

NONO
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Øk og senk farten: Fortsett med å skyve igang/sparke, for å øke farten innenfor en hastig het 
på 12 km/t. Trå på fotbremsen for å bremse.

Sving: Flytt kroppsvekten når du skal svinge, og sving samtidig styret litt.

Øke farten

Vær oppmerksom og unngå å øke eller senke farten for fort, det kan føre til alvorlig skade på grunn av 
balansetap, tapt veigrep og fall. IKKE gjør ’tricks-kjøring’. Begge hjul skal holdes på bakken under kjøring.

Gå av: Når KickScooteren står stille, gå ned fra fotbrettet med én fot av gangen. 
Vær ekstra forsiktig den første gangen. Ta begge føttene vekk fra fotbrettet i 30 
sekunder, og KickScooteren vil automatisk slås av.

Ta det med ro og HOPP IKKE av, når du skal ned fra KickScooteren! RØR IKKE ved motoren 
for å unngå forbrenning.

5. Lading

FORSIKTIG
Laderen er ikke et leketøy. Barn skal ikke røre ved ladeutstyret. 
Sørg for at KickScooteren er slått av før og under lading.

Trinn:

• Bruk kun den tilhørende lader fra produsenten. Andre typer ladere kan gå i stykker eller antenne.
• Lad ikke KickScooteren hvis den, laderen eller støpselet er vått.
• Ved unormal lukt, lyd eller lys, stopp lading øyeblikkelig og kontakt service.
• Plasser KickScooteren bort fra brannfarlige og eksplosive materialer under lading.  
   Plasser KicScooteren utenfor barns rekkevidde.
• Koble fra strømmen til laderen, når KickScooteren ikke lades.

Senke fartenn Sving

ADVARSEL

ADVARSEL

Åpne dekselet til 
ladeporten.

Sett i ladestøpselet og koble til strøm.

Lukk ladedekselet, når 
ladingen er ferdig.

Ladeindikator:

Rød: lader 
Grønn: full-ladet

ADVARSEL
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Elementer Ninebot eKickScooter ZING A6

Vekt og stør 
relse

Netto 4,6 kg

Lengde x bredde x høyde 650 x 320 x 850 mm 

Fører

Maks. totalvekt 40 kg

Anbefalt alder 6+ år

Anbefalt høyde 105-140 cm

Parametre

Hastighets-modus (maks. hastighet)
1. gear: 8 km/t, 
2.gear: 10 km/t, 
3. gear: 12 km/t

Vanlig rekkevidde1 Cirka 5 km

Anbefalt terreng Asfalt/fortau; hindringer <1 cm; huller <1 cm

Driftstemperatur -10 – -40 °C

Oppbevaringstemperatur -20 °C – 50 °C; Anbefalt: 5 °C – 30 °C anbefales

IP klassifisering IPX4

Ladingstid Cirka 3 timer

Batteri

Batteritype Lithium-ion batterier

Nominell spenning 10.8 V

Maks. spenning 12.6 V

Ladetemperatur 0–45 °C; 10–35 °C anbefales

Nominell kapasitet 27 Wh

Batteriets styresystem
Overoppheting; kortslutning; beskyttelse mot overbelastning og 
over- opplading

Motor
Nominell spenning 50 W

Maks. spenning 80 W

Lader

Nominell spenning input 100-240 V

Nominell spenning output 11.6 V (1.0 A)

Output effekt 11.6 W (0.01 kW)

Annet

Bremsemetode Bakskjerm/bakbrems

Dekk Forhjul: PU perfusin. bakhjul: solide gummidekk

Rammemateriale stål

Overbelastningsbeskyttelse 7.5 A

Styrehåndtakets materiale TPR 

6. Spesifikasjoner

7. Rengjøring og vedlikehold
Rengjøring og vedlikehold bør alltid utføres av en voksen regelmessig.
Bruk en myk, fuktig klut for å tørke av basen. Inntørket jord kan skrubbes av med en fuktig, myk 
børste (eller tannbørste og tannpasta) og deretter tørkes av med en myk og fuktig klut.
For å hindre at noe setter seg fast i hjulene, hjuleiker eller bremser, sørg for å rengjøre disse områder 
(som anvist på nedenstående illustrasjoner) for jord eller annet, som kan sette seg fast.

ADVARSEL

Fjern først fremmedobjekter, jord mm., og tørk deretter KickScooteren av med en myk, fuktig klut. Smør begge 
sider av hjuleikene med smøremiddel eller maskinolje. Hvis problemet fortsetter, kontakt da kundeservice.
FORSIKTIG: for å unngå opphopninger av fremmedobjekter, UNNGÅ å kjøre i mudder, på støvete, glatte  veier eller 
på gress-område. RENGJØR IKKE din KickScooter i alkohol, bensin, acetone eller andre etsende  oppløsningsmidler, 
da disse kan skade din KickScooters utseende såvel som indre konstruksjon.
VASK IKKE KickScooteren med en høytrykksspyler eller vannslange.

•  Før rengjøring: Sørg for at KickScooteren er slått av, laderstøpselet trukket ut og gummidekselet på ladeporten er 
skrudd godt fast; ellers risikerer du å skade elektriske komponenter.

•  Kast IKKE dette produkt på en søppelplass, på forbrenningsanlegg eller ved å blande det med vanlig 
husholdningsavfall. Det kan være farlig å forårsake alvorlig skade pga. de elektriske komponenter.

Hjuleiker

[1] [1] Typisk rekkevidde: testet ved full-ladet batteri, 30 kg, 25 °, 60 % av maksimum hastighet på fortau.
*  Ved første kjøretur er forhåndsinnstillingen på hastigheten satt til 1. gear. Når KickScooteren slås av, vil hastighetsinnstillingen bli lagret, 

inntil neste gang du slår den på.
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Oppbevaring
Før oppbevaring, sørg for at KickScooteren er slått av og full-ladet, for å unngå utlading, som kan forårsake 
permanent skade. Lad KickScooteren hver 30. dag ved langtidsoppbevaring. Oppbevar din KickScooter på et 
kjølig, tørt sted. Hvis KickScooteren utsettes for sollys og ekstreme temperaturer (både kalde og varme), kan 
det fremme produktslitasje, 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. 

ADVARSEL

• Langvarig utsettelse for UV-stråler og regn kan forårsake skader på de innvendige komponenter.

• Oppbevar innendørs, når KickScooteren ikke er i bruk.

• Hold unna ild!

Vedlikehold av batterier
Et velholdt batteri har en høy kapasitet selv etter mange kilometers kjøring. VIKTIG: Lad batteriet etter hver 
kjøretur, og unngå at batteriet går helt tomt for strøm. Batteriets kapasitet og rekkevidde er best ved romtem- 
peratur (22 °C). Elektronikken inne i batteriet registrerer opp- og utladingsforhold for batteriet; ødeleggelser 
forårsaket av overoppheting/overopplading blir ikke dekket av garantien.

ADVARSEL

•  Overhold de lokale lover og reguleringer vedr. gjenbruk av batterier og/eller avhending. For mer informasjon, 
kontakt din lokale gjenbruksstasjon.

•  Batteriet er ikke utskiftbart. Ikke skift ut, demonter eller punkter batteriet. Hold batteriet bort fra metall, for å 
hindre en kortslutning.

• Risiko for brann og elektrisk støt. Det er ingen reservedeler.

• Oppbevar eller lad ikke batteriene ved romtemperatur uten for de opplyste grenser (se spesifikasjoner).

• Lad aldri på steder, hvor det ikke er lovlig å lade.

Batterilader
Undersøk laderen regelmessig for skader på ledning, støpsel, innvendig stand og annet. Hvis det finnes noen  
form for skade på produktet, stopp all bruk, inntil produktet er reparert eller utskiftet.
 

ADVARSEL
Risiko for elektrisk støt. Demonter ikke batteriet og rør ikke ved metallkontaktene.
Lad KUN med lithium-ion-batterier!

Annet

•  Før du løfter, flytter eller på annet vis transporterer KickScooteren, slå den av og fold den sammen. Håndter 
den forsiktig og aldri voldsomt. Kast ikke den fra deg eller utsett den for trykk. Hold KickScooteren vekk fra ild 
og vann.

•  De tilhørende dekk til KickScooteren skal monteres av en profesjonell. Det er komplisert å demontere 
Kick-Scooterens dekk, og feil montering kan føre til ustabil drift og feilfunksjon.

I tilfelle av ulykker eller sammenbrudd, kontakt en autorisert reparatør, hvis garantien ikke er utløpt. Hvis det er 
uten for garantiperioden, kan du fritt kontakte en spesialisert forhandler etter eget valg. Du kan be om en liste på 
autoriserte reparatører av kundeservice på www.segway.com.

Vi har forsøkt å gjøre denne bruksanvisning enkel å forstå. Hvis noe ikke fremgår tydelig og gir anledning til forvir-
ring for brukeren, kan han/hun med fordel kontakte en autorisert eller spesialisert reparatør  eller kundeservice.

MERK: FORSIKRING
DET ER IKKE SIKKERT AT DINE NÅVÆRENDE FORSIKRINGER DEKKER ULYKKER, SOM INVOLVERER BRUK   AV 
DENNE KICKSCOOTER. I TVIVLSTILFELLE KONTAKTES DIN FORSIKRING.
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8. Sertifiseringer
For modell: ZING A6
Batteriet er i overensstemmelse med UN/DOT 38.3

EU-overensstemmelseserklæring 
Viktig WEEE-informasjon

Kunngjøring for direktivet om farlige stoffer (RoHS)

Dette produkt fra Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, inklusive deler (kabler, ledninger, mv.) møter kravene fra 
Direktivet 2011/65/EU om begrensning av anvendelsen av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr 
(”RoHS recast” eller ”RoHS 2.0”).

Elektromagnetisk kompatibilitet

Herved erklærer Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, at det trådløse utstyr anført i denne seksjonen, er i overens 
stemmelse med de essensielle krav og andre relevante forpliktelser av direktiv 2014/30/EU.

Informasjon vedr. WEEE avhending og gjenbruk / korrekt avhending av dette produktet. Den overkryssete 
søppelkassen symboliserer, at dette produktet ikke må avhendes sammen med usortert husholdningsavfall, 
men skal håndtere spesielt. 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 avhendes korrekt. Brukere skal benytte de kommunale innsam- 
lingsordninger for å minske den miljømessige belastningen i forbindelse med avhending av avfall av elektrisk og 
elektronisk utstyr og øke mulighetene for gjenbruk, resirkulering og nyttiggjørelse av dette avfall.

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 merke for herved å indikere, at batteriet ikke skal kastes ut sammen 
med vanlig husholdningsavfall, men skal avleveres tilbake i henhold til nærværende direktiv. I
overensstemmelse med det europeiske direktiv 2006/66/EC og 2013/56/EU, settes merkeseddel på batterier  
og akkumulatorer for å indikere at de skal samles separat fra annet avfall og gjenbrukes. Etiketten på batteriet 
kan inkludere et kjemisk symbol for metalltypen i batteriet (Pb = bly, Hg = kviksølv, Cd = cadmium). Brukere av 
batterier og akkumulatorer skal ikke avhende disse som usorteret kommunalt avfall. For korrekt gjenbruk skal 
du returnere batteriet til leverandøren eller benytte et kommunalt innsamlingssted. Produktansvarlighet er viktig 
for å minimere batterienes potensielle skadelige effekt på miljø og menneskelig helse grunnet det poten- sielle 
innhold av farlige giftstoffer. Elektrisk og elektronisk utstyr (EEE) inneholder materialer, komponenter og stoffer, 
herunder batterier som kan være farlige og skadelige for menneskers helse og for miljøet, når avfallet av elektrisk 
og elektronisk utstyr (WEEE) ikke avhendes korrekt. Produkter som er merket med ovenstående ”overkryssete 
søppelkasse”, er elektrisk og elektronisk utstyr. Den kryssete søppelkassen symboliserer, at avfall av elektrisk og 
elektronisk utstyr ikke skal avhendes sammen med usortert husholdningsavfall, men skal håndteres spesielt.

Segway-Ninebot EMEA
For kontakt i EU, kun regulerende emner: Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, Holland.

Overensstemmelseserklæringen kan ses på følgende adresse: http://eu-en.segway.com/support-instructions.

Herved erklærer Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, at denne enhet er i overensstemmelse med de essensielle 
krav og andre relevante forpliktelser av direktiv 2014/30/EU, Direktivet om sikkerhetskrav til leketøy 2009/48/ 
EC og RoHS-direktivet 2011/65/EU.
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9. Varemerke og lovmessig erklæring
Ninebot er registrert varemerke tilhørende Ninebot (Tianjin) Tech Co., Ltd; Segway og Rider Design er 
registrerete varemerker tilhørende Segway Inc. De respektive eiere forbeholder seg rettighetene til deres 
varemerker, som henvises til i denne bruksanvisning.
Vi har forsøkt å inkludere beskrivelser og instruksjoner for alle funksjoner for Ninebot eKickScooter. Grunnet 
konstante forbedringer av produktet og dets funksjoner samt designendringer, kan din KickScooter imidlertid 
avvike noe fra den, som er vist i denne bruksanvisning. Besøk www.segway.com for å downloade de nyeste 
brukeropplysninger.
Merk, det er flere Segway- og Ninebot-modeller med forskjellige funksjoner, og noen av de funksjoner, som er 
nevnt her er muligens ikke relevante for din KickScooter. Produsenten forbeholder seg retten til å endre design 
og funksjonalitet på KickScooteren, produkt og dokumentasjon uten forutgående varsel.
© 2021 Ninebot (Beijing) Tech Co., Ltd. Alle rettigheter forbeholdes.

VIKTIG: Ninebot eKickScooter ZING er et off-road kjøretøy og ikke et bestemt transportmiddel. Brukeren  
skal akseptere å lese hele bruksanvisningen og fullt ut forstå dens innhold (især de deler som er relatert  
til advarsler og forsiktighetsanvisninger) samt overholde instruksjonene her, innen og under kjøring på 
KickScooteren

  Alle ”Segway-inkluderte”, som er nevnt ovenfor og nedenunder, er fabrikanten (”Ninebot”) Segway-Ninebot 
EMEA. (”Segway”) og de tilknyttede selskaper (inklusive, men ikke begrenset til deres morselskap, datterselskap, 
tilknyttede virksomheter, forgjenger, etterfølgende selskap, offiserer, administratorer, etterfølgere, tildeler, 
direktører, ledere, ansatte, aksjonærer og agenter, advokater, forsikringsselskaper).

1.  Dette produkt kan være farlig for brukere, andre personer og eiendommer i nærheten. Brukeren skal påta 
seg alle risiki og tap i forbindelse med kjøretøyet (spesielt de som er relatert til og/eller oppstår som følge 
av overtredelse av advarsler, forsiktighetsanvisninger samt øvrige instruksjoner i denne bruksanvisning). 
Sånne risiki omfatter, men er ikke begrenset til tap av kontroll, svikt av kjøretøyet og/eller sammenstøt. 
Konsekvensene for en sånn hendelse kan være alvorlige, herunder men ikke begrenset til person- og/ eller 
produktskader, dødsfall og/eller skader på eiendom. SEGWAY og dets tilknyttede selskaper kan ikke holdes 
ansvarlige for krav, ansvar og tap relatert til sådanne konsekvenser, hvis det skyldes brukerens overtredelse av 
gjeldende lover og regler samt advarsler, forsiktighetsanvisninger samt instruksjonene i denne bruksanvisning.

2.  Dette kjøretøy er beregnet til underholdning og lek, og brukeren har muligens ikke den nødvendige og/
eller tilstrekkelige erfaring og ferdigheter til å kjøre i komplekse miljøer og/eller på uønskede vei- og/ eller 
trafikkforhold. En sånn risiko kan økes, hvis brukeren har fysisk og/eller psykisk funksjonsnedsettelse eller 
handicap, eller hvis en bruker er påvirket av alkohol, stoffer eller lignende. En sånn risiko kan også økes, 
hvis brukeren ikke er tilstrekkelig fortrolig med kjøretøyets funksjoner, egenskaper og yteevne. Derfor skal 
brukeren, spesielt nye brukere, lære og øve seg på hvordan man kjører korrekt og sikkert på dette produkt.

3.  Kjøretøyets deler og komponenter utsettes kontinuerlig for bruk, belastning og normal slitasje. Forskjellige 
faktorer, som miljø, dårlige veiforhold og/eller kjøreadferd kan påvirke hastigheten av slitasjen. Slitasje kan 
forårsake uventede og/eller plutselige feil i kjøretøyet, hvilket bl.a. kan forårsage alvorlige personskader eller   
i værste fall dødsfall. Derfor skal brukeren regelmessig og periodisk, alt etter omstendighetene, inspisere og 
vedlikeholde kjøretøyet. Brukeren skal i tillegg foreta en rimelig undersøkelse og inspeksjon av kjøretøyet 
hver gang, innen det tas i bruk. F.eks skal brukeren, hver gang innen det tas i bruk, kontrollere og undersøke  
dekkenes yteevne, batterinivå, bremser. I tilfelle av noe unormalt, misfarging eller farge-endring på materiale 
(spesielt på områder som utsettes for høy belastning, når kjøretøyet er i bevegelse eller står ved  veikryss), 
riper, revner, løse deler og/eller manglende deler (som skruer, bolter og/eller muttere), er spesielt indikatorer 
for at det ikke er sikkert å kjøre med produktet.

4.  Da det er umulig å forutse alle scenarier, forhold og/eller omstendigheter, hvor en bruker kan bli utsatt  for 
risiko og farer, må bruksanvisningen ikke regnes som en komplett liste for hvordan man kjører produktet 
sikkert og/eller unngår farer relatert til produktet. Ut over å følge instruksjonene i bruksanvisningen, skal 
brukeren i tillegg kjøre og/eller bruke kjøretøyet ansvarlig med forsiktighet samt benytte sin sunne fornuft.

5.  Brukeren skal kontrollere og overholde de lokale love eller regler for kjøretøyet. Det er utelukkende bruke- rens 
ansvar, at han/hun kjører, bruker og/eller avhender kjøretøyet i overensstemmelse med loven. Lover og regler 
kan variere etter land og område. Lover og regler kan omfatte, men er ikke begrenset til:

a. En hjelm kan være lovpålagt i henhold til lokal lovgivning.
b. Kontakt de lokale myndigheter for ytterligere informasjon.

6. Kontroller, om produktet og dets tilbehør er i orden/ikke defekt/skadet allerede ved mottakelsen av produktet.

7.  Alle komponenter i produktet skal installeres korrekt i henhold til bruksanvisningen. Uhensiktsmessig installa- 
sjon kan føre til tap av kontroll, kollisjoner og fall. Produktet kan inneholde avtagbare komponenter og små 
deler.     Oppbevar det utilgjengelig for barn for å unngå kvelningsfare.

8.  Et utslitt produkt skal avhendes i henhold til gjeldende lover og regler. Det kan oppstå alvorlig fare/ 
personskade på grunn av de elektriske komponenter og batteriet, hvis det avhendes feil. For opplysninger 
om batteri og elektrisk avfall, bes du kontakte din lokale myndighet eller butikken der du kjøpte eKnallerten. 
Forsøk ikke å bruke uoriginalt tilbehør, og demonter/modifiser aldri eKnallerten uten tillatelse. Alle skader og 
tap, som oppstår på grunn av dette, er ditt eget ansvar.
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9.  SEGWAY forbeholder seg retten til å foreta endringer på kjøretøyet, frigi firmwareoppdateringer og 
oppdatere denne bruksanvisning til enhver tid. Forbedringer og endringer til denne bruksanvisning av nødvendig 
skrivefeil, unøyaktigheter i aktuelle opplysninger og/eller forbedringer av programmer og/eller utstyr, kan 
foretas av SEGWAY til enhver tid og uten varsel. Sånne endringer vil dog bli innarbeidet i nye utgaver av denne 
bruksanvisning. Alle illustrasjoner er utelukkende til illustrasjonsformål og viser muligens ikke den faktiske 
enhet nøyaktig. Faktiske produkter og funksjoner kan variere. Grunnet oppdateringer av produktet kan det være 
noen avvik i farge, utseende og andre aspekter mellom kjøretøyet, som er nevnt i denne bruksan visning, og det 
kjøretøy, du har kjøpt. Referer vennligst til det faktiske produkt.

10.  Dette dokument skal betraktes som en permanent del av produktet og bør forbli sammen med kjøretøyet ved 
evt. videresalg.

Mange takk fordi du valgte en Ninebot eKickScooter!

10. Kontakt
Kontakt oss, hvis du har noen problemer i forbindelse med kjøring, vedlikehold og sikkerhet, eller hvis det er feil/
mangler på din KickScooter.

Scandinavia:

Witt A/S.
Gødstrup Søvej 9, 7400 Herning, Danmark Øvrige spørsmål: service@witt.dk 
Reservedeler: spareparts@witt.dk
Website: www.witt.dk

Europa, Midt-østen og Afrika:

Segway-Ninebot EMEA, Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, Holland Website: www.segway.com

Ha serienummeret klart for din KickScooter, når du kontakter Segway. Du finner serienummeret på undersiden 
av din KickScooter.

NONO
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11. Reklamasjonsrett og Service
Det ytes 2 års reklamasjonsrett* på fabrikasjons- og materialfeil på ditt nye produkt, gjeldende fra den 
dokumenterte kjøpsdato. Garantien omfatter materialer og arbeidslønn. Ved henvendelse om service 
bør du opplyse produktets navn og serienummer. Disse opplysningene finnes på typeskiltet. Skriv 
evt. opplysningene ned her i bruksanvisningen, så du har dem lett tilgjengelig. Det gjør det lettere for 
servicemontøren å finne de riktige reservedelene.

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 skader.
• Skader på trinnbrett/fotbrett.
• Skader på hjul/punkteringer.
• Slitasjedeler.

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

batteriet.
• Lad kun med en standard stikkontakt. Produktet må ikke brukes med noen form for strømomformer.
• Bruk av andre strømomformere vil øyeblikkelig gjøre garantien ugyldig.
• Bruk kun den strømforsyningen som følger med fra produsenten til å lade opp dette produktet.
• Unngå å bruke en strømforsyning med en skadet ledning eller kontakt.
 
* Det er 1 års garanti på batteriet.
 

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 forpliktelser i forbindelse med evt. transportskade. Evt. transportskader skal 
anmeldes omgående og senest 24 timer etter at varen har blitt 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 anvisnin-
gene her i bruksanvisningen, påhviler det kunden selv å betale for servicen.

Forretningskjøp
Forretningskjøp er ethvert kjøp av apparater som ikke skal brukes i en privat husholdning, men til forret-
ning eller forretningslignende formål eller brukes til utleie eller annen bruk som omfatter flere brukere.
I forbindelse med forretningskjøp ytes ingen garanti, fordi dette produktet utelukkende er beregnet til 
normalt bruk i fritiden.

Service
For rekvirering av service og reservedeler i Norge kontaktes den butikk, hvor produktet er kjøpt.  Regi-
strering av reklamasjon kan også skje på witt.no under fanene ’Service’, ’Segway Service’ og ’Segway 
serviceskjema’.

Forbehold om trykkfeil.

Producenten/distributøren kan ikke holdes ansvarlig for produkt- og/eller personskader, hvis sik-
kerhetsanvisninger ikke overholdes. Garantien faller bort hvis anvisningene ikke overholdes.

Witt A/S • Gødstrup Søvej 9 • 7400 Herning • info@witt.dk • www.witt.dk
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ZING A6

Innan eKickScootern tas i bruk, ska föräldrar / ansvariga vuxna läsa alla instruktioner om säker montering, 
användning och underhåll och försäkra sig om att produkten är i funktionsdugligt tillstånd, innan de låter 
barn använda den. Den inledande fartgränsen är 5 km/t med röd indikatorlampa och buzz - varningsljud. 

Det är viktigt att skanna QR-koden på KickScootern för att få veta mer om aktivering av KickScootern.

Segway eKickScooter bruksanvisning SE: 37-48

Läs bruksanvisningen noggrant för att bli bekant med betjäningen samt underhållet av eKickScooteren. 
Observera, bilderna i bruksanvisningen är endast för illustration. Bilderna refererar inte till en bestämd produktmodell, och 
den faktiska produkten kan variera. Inga juridiska anspråk kan göras på grundval av informationen i denna bruksanvisning.



≥ 10% < 10%

Välkommen

Tack för att du väljer Ninebot eKickScooter ZING! (härefter omnämnd som KickScootern).
Din KickScooter är speciellt utformad för att ge en säker och enkel körning. Den kombinerar elektricitet med 
en traditionell KickScooter. Njut av en obesvärad, nästan svävande upplevelse med denna coola KickScooter.
Se till, att föraren uppfyller nedanstående krav i förhållande till ålder, höjd och vikt.

Styre

Ram

Spänne

Framhjul

Indikator

Ljus

Laddningsport

Fotstöd / På/Av-kontakt

Bakskärm /
fotbroms

Reflex

Navmotor

Tillbehör

Batteriladdare 5 mm  Insexnyckel

På/Av-kontakt:
Ställ dig med en fot på fotstödet för att starta KickScootern och du kommer att höra ett pipljud. Om du tar bort 
båda fötterna från fotstödet i 30 sekunder kommer KickScootern automatiskt att slås av.

Bakskärm:

•  Ändra hastighetsläge: När KickScootern är påslagen och står still, trampa två gånger på fotbromsen för att ändra 
hastighet.

• Bromsa:  När du kör på KickScootern, trampa på fotbromsen för att bromsa.

Batterinivå Inte aktiverad eller larm vid oegentligheter

Hastighet-mode 1. växel 2. växel 3. växel

Status Visning

Indikatorfärg Vit Röd Röd

Max. hastighet 8 km/t 10 km/t 12 km/t

Indikator Konstant 1 pip Blinkar långsamt, 2 pip Blinkar snabbt, 3 pip

Inte aktiverad 3 korta pip (kontinuerligt)

Batteriets temperatur är för hög 2 korta pip och 1 långt pip (kontinuerligt)

Batteriets temperatur är för låg 2 korta pip och 2 långa pip (kontinuerligt)

Hastighet > 12 km/t 2 långa pip (kontinuerligt)

Batterinivå < 10 % 2 korta pip

Dra ut och anslut laddaren 1 kort pip

På 1 langt pip

Av 1 langt pip

Observera: När batterinivån är under 10%, slutar indikatorn att blinka.

Indikatorns blinkning visar olika hastighetslägen.

Indikator
Färgen indikerar batterinivån eller oegentligheter

Översikt

1. Delar och funktioner
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KickScootern är ett hobbyfordon och inte ett transportmedel. Du får inte själv ändra/modifiera KickScootern eller 
dess delar. Du måste öva dig för att uppnå körkunskaper. Kör med försiktighet för att undvika fall eller kollisioner 
som kan orsaka skador på dig själv och andra.

2. Körsäkerhet

 Varken distributören, Ninebot Inc., härunder Ninebot (Beijing) Tech Co., Ltd och dess dotterbolag samt anslutna 
bolag eller Segway Inc., kan hållas ansvariga för eller vara ansvariga för eventuella personskador, produktskador 
eller juridiska tvister orsakade av förarens oerfarenhet eller bristande efterlevnad av de angivna instruktionerna i 
denna bruksanvisning.
För att minska risken ska du läsa och följa alla ”FÖRSIKTIG” och ”VARNING”- meddelanden. Notera att du kan 
minska risken genom att följa instruktionerna och varningarna i denna bruksanvisning, men du kan inte ta bort alla 
risker. Använd därför alltid ditt sunda förnuft när du kör.

 KickScootern får ENDAST monteras av vuxna. KickScootern innehåller små delar, vilket kan innebära kvävningsfara. 
Håll plastdelar utom barns räckvidd för att undvika kvävning. Barn ska alltid vara under uppsyn av en vuxen.

 LÅT INTE någon köra på KickScootern utan uppsyn av vuxna som har läst denna bruksanvisning noggrant. 
Säkerheten för nya förare är ditt ansvar. Hjälp nya förare att uppnå grundläggande körförmåga. Se till, att alla nya 
förare använder hjälp och annan skyddsutrustning.

VARNING
Använd lämplig säkerhetsutrustning. Använd inte KickScootern i trafiken. Lifta aldrig med andra fordon när du kör på 
KickScootern. KÖR INTE på KickScootern i regnväder eller genom vattenpölar. KickScootern får inte användas av barn 
som väger över 40 kg.

Miljö och terräng:

•  KickScootern är avsedd att köra på jämn och torr asfalterat underlag. Kör i öppna utomhusområden och se till, att 
inte det inte finns fotgängare, barn, husdjur, skateboards, cyklar, kickscooters eller andra fordon i området.

•   Kör aldrig på motorväg eller landsväg, nära motorfordon, på eller nära sluttningar, trappor eller andra förhöjningar. 
Kör inte genom vattenpölar eller andra vattenansamlingar. Undvik byggarbetsplatser, ojämn terräng, avlopp/kloaker, 
hål i körbanan, parkerade bilar, vägbulor och andra hinder. Kör inte på ojämnt underlag, häribland, men inte begrän-
sat till t ex grus, sten och sand.

•  Kör inte på KickScootern vid extrema temperaturförhållanden eller om det är dålig sikt, t ex vid gryning/skymning eller på 
natten. Kör inte i snö eller regn. Om batteriet utsätts för vatten, kan det förstöras, antändas eller explodera.

VARNING
Om du hör onormala ljud från KickScootern eller den avger ett larm, stoppa omgående all körning. HÅLL ALLTID båda 
händerna på styret när du kör på KickScootern. KÖR ALDRIG på KickScootern med bara en hand på styret eller med 
bara en fot på fotstödet.

Förberedelse innan körning:

För att undvika skador och olyckor ska följande kontrolleras innan varje körtur:

•  Kontrollera för lösa och/eller defekta delar. Se till att styret är stabilt och att fram- och bakhjul inte skakar eller är 
lösa. Fram- och bakbromsen ska fungera optimalt och bromskabeln ska vara i gott skick. Kontrollera, att alla skruvar 
är åtdragna och utan skador. Kontrollera, att reflexerna inte är defekta och/eller smutsiga. 

•  Batterikapacitet: När indikatorn lyser rött, betyder det att KickScootern inte har tillräckligt med ström för att fortsät-
ta köra.

Ladda din KickScooter i tid för att undvika potentiell fara.

Under körning:

• ENDAST en kör på Kilometern!

•  Använd alltid hjälm och annan säkerhetsutrustning, när du kör på Kilometern. Använd en godkänd hjälm som passar 
bra med haremen och som ger skydd till ditt bakhuvud. 

•  KÖR INTE OM. Sänk farten om du kör i ett okänt område. Var försiktig om du åker i områden med träd, planteringar 
eller inhägnader. Sänk alltid farten när du ska svänga. 

•  Var uppmärksam! Håll utkik långt fram och precis framför din Kickstarter - dina ögon är ditt bästa redskap för att 
säkert undvika hinder och ytor med dåligt väggrepp (inklusive, men inte begränsat till våt jord/asfalt, lös sand eller 
grus och is).
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•  Undvik plötslig acceleration eller inbromsning. Kör aldrig fortare än topphastigheten (topphastigheten kan påverkas 
av faktorer som förarens vikt, batterinivå, terräng m m). Som med andra fordon kräver högre hastighet längre 
bromssträcka. Plötslig inbromsning på ytor med dåligt väggrepp kan leda till sladd eller fall. Var försiktig och håll 
alltid ett säkert avstånd mellan dig och andra människor eller fordon.

•  Håll båda händerna på styret och kör inte med någon typ av last. ANVÄND INTE mobiltelefon, kamera, hörlurar eller 
earbuds och utför inga tricks när du kör på KickScootern. KÖR INTE nedför backe.

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

• Kliv av KickScootern och led den, när du stöter på vägbulor eller hål i vägen.

Människor som inte bör köra på KickScootern inkluderar:

- Alla som är under påverkan av alkohol och/eller droger
- Alla som lider av en sjukdom som utsätter dem för risker vid fysisk ansträngande aktivitet.
- Alla som har balansproblem eller motoriska utmaningar i den grad, där det påverkar förmågan att hålla balansen.
- Alla som lider av svår trötthet
- Alla som inte uppfyller angiven ålders- och/eller viktgräns (se specifikation)
- Alla med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga som inte förstår de faror som är involverade.

Säker användning:

•   Kör inte på KickScootern, om den omgivande temperaturen överskrider den angivna driftstemperaturen (se 
specifikation). För hög/låg temperatur kan reducera KickScooterns prestanda och med föra olyckor.

•  Parkera alltid din KickScooter med stödbenet på ett plant och stabilt underlag. Kontrollera om KickScootern står 
stabilt när placeras på stödbenet för att undvika, att den välter (t ex vid vindpust eller skakningar). Parkera inte i ett 
trångt område, parkera hellre KickScootern mot en vägg.

• Det rekommenderas att utföra regelbunden rengöring och underhåll av KickScootern.

•  Läs vänligen bruksanvisningen, innan uppladdning av batteriet.

     VARNING

•   Använd endast Segway-laddaren och inte laddare från andra produkter. Ladda inte, om batteriet är 
     fuktigt eller skadat.

•  Tillåt aldrig ditt barn att röra delarna på KickScootern med öppningar, som t ex ihopfällningsmekanismen, skärm, 
hjul, bromssystem etc. Rör inte vid bromsar eller navmotor efter en körtur, för att undvika brännskador på grund av 
den höga temperaturen.
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≤88 lbs (40 kg)

3'5''–4'7'' (105–140 cm)

2  

3. Montering och aktivering 4. Kom igång

VARNING

Sätt i ramen längst ner och justera 
styrets riktning, så det är vinkelrätt med 
framhjulet.

Dra åt de två skruvarna på spännet, så att 
ramen sitter fast ordentligt och inte vrider 
sig ur position.

OBSERVERA:
Logotypen på 
hjulet sitter 
vänd framåt.

Observera: Skruven ska placeras 
på baksidan.

 Aktivering

VARNING
Se till att KickScootern är avstängd innan montering Använd alltid hjälm och annan säkerhetsutrustning för att minimera risken för skador under 

upplärningsprocessen. Även vuxenövervakning krävs.

*Ladda omgående, när indikatorn lyser rött.

Skanna QR-koden för att lära dig, hur du aktiverar fordonet, innan du börjar körturen. 
Annars reduceras fordonets fartgräns till 5 km/t. 

 Uppstart: Placera en fot på fotstödet för att starta KickScootern och du kommer att höra ett pip.

Cruise: Håll ett stadigt tag i styret med båda händer och skjut igång med foten för att starta. 
Placera båda fötterna på fotstödet under körning och håll balansen.

Ändra hastighet

När KickScootern är påslagen 
och står still, kan du trampa 
på bakskärmen/fotbromsen 
två gånger för att ändra 
hastighet.

Observera:
Motorn startar inte om 
hastigheten är under 2 km/t. 

6 år

1

2
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Öka och sänk farten: Fortsätt att skjuta på /sparka, för att accelerera inom en hastighet på 12 
km/t. Trampa på fotbromsen för att bromsa.

Svänga: Ändra kroppsvikt när du ska svänga och vrid samtidigt lite på styret.

Accelerera

Var uppmärksam på och undvik plötslig acceleration eller inbromsning som kan leda till allvarlig skada på 
grund av att man tappar balansen, förlorar väggreppet och faller. KÖR INTE ”trickkörning”. Båda hjulen ska 
alltid vara i marken under körning.

Kliv av: När KickScootern står stilla, gå ner från fotstödet med en fot i taget. 
Var extra försiktig första gången. Ta båda fötterna från fotstödet i 30 sekunder 
och KickScootern stängs av automatiskt.

Håll dig lugn och HOPPA INTE när du går av KickScootern!
RÖR INTE motorn för att undvika skållning.

5.  Uppladdning

FÖRSIKTIG
Laddaren är ingen leksak. Barn får inte röra vid uppladdningsutrustningen. Var noga med, att KickScootern är 
avstängd innan och under uppladdning.

Steg:

• Använd endast den tillhörande laddaren från tillverkaren. Andra typer av laddare kan förstöras eller antändas.
• Ladda inte KickScootern om den, laddaren eller kontakten är våt.
• Vid onormal lukt, ljud eller ljus, stoppa laddningen omedelbart och kontakta service.
• Placera KickScootern på avstånd från brandfarliga och explosiva material under laddning.
• Placera KickScootern utom barns räckvidd.
• Koppla bort strömmen till laddaren, när KickScootern inte laddas. 

Minska hastigheten Svänga

ADVARSEL

VARNING

Öppna locket till 
laddningsporten.

Sätt i laddkontakten och anslut till 
ström.

Stäng laddningslocket när 
laddningen är klar.

Laddningsindikator:

Rött: laddar
Grönt: fullt uppladdad

VARNING
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Element Ninebot eKickScooter ZING A6

Vikt och storlek
Netto 4,6 kg

Längd x bredd x höjd 650 x 320 x 850 mm 

Förare
Max. totalvikt 40 kg

Rekommenderad ålder 6+ år

Rekommenderad längd 105-140 cm

Parametrar

Hastighetsläge (max. hastighet)
1 växel: 8 km/t
2. växel: 10 km/t
3. växel: 12 km/t

Vanlig râckvidd1 Cirka 5 km

Rekommenderad terräng Asfalt/trottoar: hinder <1cm: hål <1 cm

Driftstemperatur -10 – -40 °C

Förvaringstemperatur -20 °C – 50 °C; Rekommenderat: 5 °C – 30 °C anbefales

IP klassificering IPX4

Laddningstid Cirka 3 timmar

Batteri

Batterityp Litiumjonbatterier

Nominell spänning 10.8 V

Max. spänning 12.6 V

Laddningstemperatur 0–45 °C; 10–35 °C rekommenderas

Nominell kapacitet 27 Wh

Batteriets styrsystem
överupphettning; kortslutning; skydd mot överström och 
överupphettning

Motor
Nominell spänning 50 W

Max. spänning 80 W

Laddare
Nominell spänning input 100-240 V

Nominell spänning output 11.6 V (1.0 A)

Output effekt 11.6 W (0.01 kW)

Annat

Bromsmetod Bakskärm/bakbroms

Däck Framhjul: PU perfusin. bakhjul: solida gummidäck

Rammaterial stål

Överströmsskydd 7.5 A

Styrhandtagets material TPR 

6. Specifikationer

7. Rengöring och underhåll
Rengöring och underhåll ska alltid utföras regelbundet av en vuxen.
Använd en mjuk, fuktig trasa för att torka av basen. Intorkad smuts kan skrubbas av med en fuktig, 
mjuk borste (eller tandborste och tandkräm) och därefter torkas av med en mjuk och fuktig trasa.
För att förhindra att, något fastnar i hjulen, hjullager eller bromsar, var noga med att rengöra dessa 
områden (som visas i nedanstående illustrationer) för smuts eller annat som kan fastna. 

VARNING

Ta först bort främmande föremål, smuts etc. och torka sedan av KickScootern med en mjuk, fuktig trasa. 
Smörj båda sidorna av hjullagren med smörjmedel eller maskinolja. Kontakta kundtjänst om problemet kvarstår.
VARNING: För att undvika ansamling av främmande föremål, Kör INTE i lera, på dammiga, hala vägar eller på 
gräsytor. RENGÖR INTE din KickScooter med alkohol, bensin, aceton eller andra frätande lösningsmedel eftersom 
dessa kan skada utseendet på din KickScooter såväl som dess inre konstruktion.
Tvätta INTE KickScootern med en högtryckstvätt eller vattenslang.

•  Före rengöring: Se till att KickScootern är avstängd, att laddarens kontakt är urdragen och att gummilocket på 
laddporten är påskruvad; annars riskerar du att skada elektriska komponenter.

•  Släng INTE denna produkt på en soptipp, vid förbränning eller genom att blanda den med allmänt hushållsavfall. 
Det kan vara farligt och orsaka allvarliga skador på grund av de elektriska komponenterna.

Hjullager

[1] Typisk räckvidd: testad med fulladdat batteri, 30 kg, 25°, 60% av maximal hastighet på trottoar.
*  Vid första körningen är hastigheten förinställd på 1:ans växel. När KickScootern stängs av kommer hastighetsinställningen att sparas tills 

nästa gång du slår på den.

SESE
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Förvaring
Före förvaring, se till att KickScootern är avstängd och fulladdad, för att undvika urladdningar som kan orsaka 
permanent skada. Ladda KickScootern var 30:e dag vid långtidsförvaring. Förvara din KickScooter på en sval, 
torr plats. Om KickScootern utsätts för solljus och extrema temperaturer (både kalla och varma), kan det 
främja produktslitage och eventuellt minska batteritiden. Om förvaringstemperaturen är lägre än 0°C, ladda inte 
batteriet förrän det placeras på en varmare plats, helst vid en temperatur över 10°C. 

VARNING

• Långvarig exponering för UV-strålar och regn kan orsaka skador på de inre komponenterna.

• Förvara inomhus när KickScootern inte används.

• Håll dig borta från eld!

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

VARNING

•  Följ lokala lagar och förordningar ang. batteriåtervinning och/eller kassering. Kontakta din lokala 
återvinningsstation för mer information.

•  Batteriet är inte utbytbart. Byt inte ut, plocka isär eller punktera batteriet. Håll batteriet borta från metall för 
att förhindra kortslutning.

• Risk för brand och elektriska stötar. Det finns inga reservdelar.

• Förvara eller ladda inte batterierna vid rumstemperaturer 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 skick med mera. 
Om det finns någon skada på produkten, avbryt all användning omedelbart tills produkten har reparerats eller 
ersatts.

VARNING
Risk för elektriska stötar. Ta inte isär batteriet och rör inte vid metallkontakterna.

Ladda ENDAST med litiumjonbatterier!

Annat

•  Innan du lyfter, flyttar eller på annat sätt transporterar KickScootern, stäng av den och fäll ihop den. Hantera 
den varsamt 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 fackman. Att ta bort KickScooterns däck är 
komplicerat och felaktig installation kan leda till instabil drift och felfunktion.

I händelse av en olycka eller haveri, kontakta en auktoriserad reparatör om garantin inte har löpt ut. Om det 
ligger utanför garantitiden är du fri att kontakta en fackhandlare som du själv väljer. Du kan begära en lista över 
auktoriserade kundservicereparatörer på www.segway.com.
Vi har försökt göra denna manual enkel och lätt att förstå. Om något är oklart och skapar förvirring för använda-
ren kan han/hon med fördel kontakta en auktoriserad eller specialiserad reparatör eller kundtjänst.

OBSERVERA: FÖRSÄKRING
DET ÄR INTE SÄKERT ATT DIN NUVARANDE FÖRSÄKRING TÄCKER OLYCKOR SOM INKLUDERAR 
ANVÄNDNING AV DENNA KICKSCOOTER. KONTAKTA DITT FÖRSÄKRINGSBOLAG OM DU ÄR OSÄKER.
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8. Certifieringar
För modell: ZING A 6
Batteriet överensstämmer med UN / DOT 38.3

EU-försäkran om överensstämmelse
Viktig WEEE-information

Förordning om direktivet om farliga ämnen (RoHS)

Denna produkt från Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, inklusive delar (kablar, ledningar, etc.) uppfyller kraven 
i direktiv 2011/65/EU om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk 
utrustning (”RoHS recast eller ”RoHS 2.0”).

Elektromagnetisk kompatibilitet

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd förklarar härmed att den trådlösa utrustningen som listas i detta avsnitt är i 
överensstämmelse med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/30/EU.

Information ang. WEEE kassering och återvinning / korrekt kassering av denna produkt. Den överkorsade 
soptunnan symboliserar att denna produkt inte får slängas tillsammans med osorterat hushållsavfall utan 
måste samlas in separat. Det gäller hela EU. Elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) innehåller material, 
komponenter och ämnen som kan vara farliga och skadliga för människors hälsa och miljön när avfall från 
elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) inte kasseras på rätt sätt. Användare måste använda de kommunala 
insamlingssystemen för att minimera miljöpåverkan i samband med bortskaffande av elektrisk och elektronisk 
utrustning och öka möjligheterna till återanvändning, återvinning och återvinning av detta avfall.

Batterier och batteriförpackningar är märkta i enlighet med de europeiska direktiven 2006/66 / DC och 
2013/56 / EU gällande batterier och ackumulatorer, samt använda batterier och ackumulatorer. Direktivet 
fastställer regler för kassering och återvinning av använda batterier och ackumulatorer som gäller inom hela 
EU. Många batterier är märkta med denna markering för att indikera att batteriet inte ska kasseras med vanligt 
hushållsavfall utan ska returneras i enlighet med detta direktiv. I enlighet med EU-direktiven 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 slänga dem som 
osorterat kommunalt avfall. För korrekt återvinning, returnera batteriet till leverantören eller använd en anvisad 
insamlingsplats. Produktansvar är viktigt för att minimera batteriernas potentiella skadliga effekter på miljön 
och människors hälsa på grund av det potentiella innehållet av farliga gifter. Elektrisk och elektronisk utrustning 
(EEE) innehåller material, komponenter och ämnen, inklusive batterier, som kan vara farliga och skadliga för 
människors hälsa och miljön när avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) inte kasseras på rätt 
sätt. Produkter märkta med ovanstående ”överkorsade soptunna” är elektrisk och elektronisk utrustning. Den 
överkorsade soptunnan symboliserar att elektrisk och elektronisk utrustning inte får slängas tillsammans med 
osorterat hushållsavfall utan måste samlas in separat.

Segway-Ninebot EMEA
För kontakt inom EU, endast regulatoriska frågor: Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, Nederländerna.

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

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd förklarar härmed att denna enhet överensstämmer med de väsentliga kraven 
och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/30 / EU, direktivet om leksakers säkerhetskrav 2009/48 / EC 
och RoHS-direktivet 2011 / 65 / EU.
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9. Varumärke och rättslig förklaring
Ninebot är ett registrerat varumärke som tillhör Ninebot (Tianjin) Tech Co., Ltd; Segway och Rider Design är 
registrerade varumärken som tillhör Segway Inc. Respektive ägare förbehåller sig rätten till sina varumärken som 
hänvisas till i denna bruksanvisning.
Vi har försökt inkludera beskrivningar och instruktioner för alla funktioner i Ninebot eKickScooter. På grund 
av ständiga förbättringar av produkten och dess egenskaper samt designändringar kan din KickScooter dock 
avvika något från den som visas i denna bruksanvisning. Besök www.segway.com för att ladda ner den senaste 
användarinformationen.

Observera att det finns flera Segway- och Ninebot-modeller med olika funktioner, och några av de funktioner 
som nämns här kanske inte är relevanta för din KickScooter. Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra design 
och funktionalitet hos KickScooter, produkt och dokumentation utan föregående meddelande.
© 2021 Ninebot (Beijing) Tech Co., Ltd. Alla rättigheter förbehållna.

VIKTIGT: Ninebot eKickScooter ZING är ett terrängfordon och inte ett bestämt transportmedel. Användaren 
måste acceptera att läsa hela bruksanvisningen och helt förstå dess innehåll (särskilt de delar som är 
relaterade till varningar och försiktighetsåtgärder) samt följa instruktionerna i den, före och under körning av 
KickScooter.

Alla ”Segway-inkluderade” som nämns ovan och nedan, är tillverkaren (”Ninebot”) Segway-Ninebot EMEA. 
(”Segway”) och dess dotterbolag (inklusive, men inte begränsat till, dess moderbolag, dotterbolag, föregångare, 
efterföljande företag, tjänstemän, administratörer, efterträdare, uppdragsgivare, direktörer, chefer, anställda, 
aktieägare och agenter, advokater, försäkringsbolag).

1.  Denna produkt kan vara farlig för användare, andra människor och fastigheter i närheten. Användaren måste 
bära alla risker och förluster som är förknippade med fordonet (särskilt de som är relaterade till och/eller som 
härrör från överträdelse av varningar, försiktighetsåtgärder och andra instruktioner i denna bruksanvisning. 
Sådana risker inkluderar, men är inte begränsade till, förlust av kontroll, fel på fordonet och/eller kollision. 
Konsekvenserna av en sådan incident kan vara allvarliga, inklusive men inte begränsade till personskada 
och/eller produktskada, dödsfall och/eller egendomsskada. SEGWAY och dess dotterbolag kan inte hållas 
ansvariga för anspråk, ansvar och förlust relaterad till sådana konsekvenser om det beror på användarens 
brott mot gällande lagar och förordningar samt varningar, försiktighetsåtgärder och instruktionerna i denna 
bruksanvisning.

2.  Detta fordon är avsett för underhållning och lek, och användaren kanske inte har den nödvändiga och/eller 
tillräckliga erfarenheten och färdigheten för att köra det, särskilt i komplexa miljöer och/eller på oönskade 
väg- och/eller trafikförhållanden. En sådan risk kan öka om användaren har en fysisk och/eller psykisk 
funktionsnedsättning, eller om en förare är påverkad av alkohol, droger eller liknande. En sådan risk kan 
också öka om föraren inte är tillräckligt insatt i fordonets funktioner, egenskaper och prestanda. Därför måste 
föraren, särskilt nya förare, lära sig och öva på hur man kör denna produkt korrekt och säkert.

3.  Fordonets delar och komponenter utsätts kontinuerligt för användning, belastning och normalt slitage. 
Olika faktorer som miljö, dåligt väglag och/eller körbeteende kan påverka slitagehastigheten. Slitage kan 
orsaka oväntade och/eller plötsliga fel på fordonet, vilket bl.a. kan orsaka allvarliga skador eller till och med 
dödsfall. Därför måste användaren regelbundet och med jämna mellanrum, i förekommande fall, inspektera 
och underhålla fordonet. Dessutom ska användaren göra en rimlig undersökning och besiktning av fordonet 
varje gång innan det tas i bruk. Till exempel, varje gång innan användning måste användaren kontrollera och 
kontrollera däckens prestanda, batterinivå, bromsar. Vid abnormiteter, missfärgning eller färgförändringar av 
material (särskilt i områden som utsätts för hög belastning när fordonet rör sig eller stannar vid korsningar), 
repor, sprickor, lösa fästelement och/eller saknade delar (såsom skruvar, bultar och/eller muttrar) ), är 
speciella indikatorer på att det inte är säkert att köra på produkten.

4.  Eftersom det är omöjligt att förutse alla scenarier, förhållanden och/eller omständigheter under vilka en 
användare kan utsättas för risker och faror, får bruksanvisningen inte anses som en komplett lista över 
hur man kör produkten på ett säkert sätt och/eller undviker faror. relaterad till produkten. Utöver att 
följa instruktionerna i bruksanvisningen måste användaren också köra och/eller använda fordonet på ett 
ansvarsfullt sätt, med försiktighet och använda sunt förnuft.

5.  Användaren måste kontrollera och följa lokala lagar eller förordningar för fordonet. Det är användarens 
ensamma ansvar att han/hon kör, använder och/eller gör sig av med fordonet i enlighet med lagen. Lagar 
och förordningar kan variera beroende på land och territorium. Lagar och förordningar kan innefatta, men 
är inte begränsade till:

a. En hjälm kan vara obligatorisk enligt lokal lag.
b. Kontakta lokala myndigheter för ytterligare information.

6.  Kontrollera att produkten och dess tillbehör är i ordning / inte defekta / skadade redan vid mottagandet av 
produkten.

7.  Alla komponenter i produkten måste installeras korrekt enligt bruksanvisningen. Felaktig installation kan 
leda till förlust av kontroll, kollisioner och fall. Produkten kan innehålla avtagbara komponenter och smådelar. 
Förvara den utom räckhåll för barn för att undvika risken för kvävning.

8.  En uttjänt produkt måste kasseras i enlighet med gällande lagar och förordningar. Allvarlig fara/skada kan 
orsakas av de elektriska komponenterna och batteriet om det kasseras på fel sätt. För information om batteri- 
och elavfall, vänligen kontakta din lokala myndighet eller butiken där du köpte eScootern. Försök inte använda 
icke-originala tillbehör och ta aldrig isär / modifiera eScottern utan tillstånd. Alla skador och förluster som 
uppstår härav är ditt eget ansvar.
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9.  SEGWAY förbehåller sig rätten att göra ändringar av fordonet, släppa firmwareuppdateringar och uppdatera 
denna bruksanvisningen när som helst. Förbättringar och ändringar av denna bruksanvisning som är 
nödvändiga på grund av skrivfel, felaktigheter i aktuell information och/eller förbättringar av program och/
eller utrustning kan göras av SEGWAY när som helst och utan föregående meddelande. Sådana ändringar 
kommer dock att införlivas i nya versioner av denna bruksanvisning. Alla illustrationer är endast för illustrativa 
syften och kanske inte visar den faktiska enheten exakt. Faktiska produkter och funktioner kan variera. På 
grund av produktuppdateringar kan det finnas vissa avvikelser i färg, utseende och andra aspekter mellan 
fordonet som listas i den här bruksanvisningen och fordonet du köpte. Se den faktiska produkten.

10.   Detta dokument måste betraktas som en permanent del av produkten och bör följa med fordonet vid en 
eventuell försäljning.

Tusen tack för att du valde en Ninebot eKickScooter!

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

Scandinavien: 

Witt A/S. 
Gødstrup Søvej 9, 7400 Herning, Danmark
Øvrige spørgsmål: service@witt.dk
Reservedele: spareparts@witt.dk
Website: www.witt.dk

Europa, Mellemøsten og Afrika: 

Segway-Ninebot EMEA, Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, Holland
Website: www.segway.com

Ha serienumret på din KickScooter redo, när du kontaktar Segway. 
Du hittar serienumret på undersidan av din KickScooter.
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11. Reklamationsrätt och service
Det finns 3 års reklamationsrätt* på tillverknings- och materialfel på din nya produkt, giltig från det 

dokumenterade inköpsdatumet. Reklamationsrätten inkluderar material och arbetslön. När du begär service ska 

du ange produktnamn och serienummer. Denna information finns på typskylten. Notera vid behov informationen 

här i bruksanvisningen så att du har dem till hands. Detta gör det lättare för serviceteknikern att hitta rätt 

reservdelar.

Reklamationsrätten täcker inte:

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

- Om reservdelar som inte är original har använts

- Om instruktionerna i bruksanvisningen inte har följts

- Om installationen inte har utförts enligt anvisningarna

- Om outbildade har installerat eller reparerat produkten

- Repor 

- Skador på stegbrädan / fotplattorna

- Skador på däck/punkteringar

- 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.

Transportskador

En transportskada som konstateras vid återförsäljarens leverans hos kunden, är detta uteslutande en sak mellan 

kunden och återförsäljaren.  I de fall då kunden själv stått för transporten av produkten, påtar sig leverantören 

ingen förpliktelse i förbindelse med eventuella transportskador. Eventuella transportskador ska anmälas 

omgående och senast 24 timmar efter att varan levererats.  Annars kommer kundens krav att avvisas.

Ogrundad service

Om produkten skickas in till service, och det visar sig att man hade kunnat avhjälpa felet själv genom att följa 

anvisningarna här i bruksanvisningen, faller det på 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 serviceförfrågan och reservdelar i Sverige kontaktas den butik, där produkten är inköpt. 

Anmälan om reklamation kan också ske på wittsverige.se under fliken ’Service’, ’Segway Service’ 

og ’Segway serviceschema’.

Med förbehåll för tryckfel.

Tillverkaren/återförsäljaren kan inte hållas ansvariga för produkt- och/eller personskador, om 

säkerhetsanvisningarna inte följs.  Garantin bortfaller om anvisningarna inte följs.

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