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ZING C8 / C10 / C15 / C20 

Brugsanvisning DK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Inden første ibrugtagning; scan QR-koden på scooteren for at aktivere den. 
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Inden KickScooteren 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. Gem denne brugsanvisnig for fremtidig 
reference. 
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Velkommen 
 
Tak fordi du valgte Ninebot eKickScooter ZING C8/C10/C15/C20 (herefter er referencen 
KickScooter). 
 
Din KickScooter er særligt designet til at give en sikker og let kørsel. Den kombinerer 
elektricitet med det traditionelle ’old school’ løbehjul.  Nyd en ubesværet, næsten svævende 
oplevelse med denne cool, sammenfoldelige ultra-letvægts KickScooter.  Sørg for, at køreren 
imødekommer nedenstående krav i forhold til alder, højde og vægt. 

 

 
 

 Advarsel 
For at mindske risikoen for skader, skal forældre/tilsynsførende altid holde opsyn med 
børnene, når de kører på KickScooteren.  
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. 
Brug altid fodtøj, og kør aldrig to på KickScooteren. 
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Køresikkerhed 
 
Husk på, at hver gang du kører på KickScooteren, risikerer du tilskadekomst forårsaget af 
kontroltab, kollisioner og fejl.  
 
Læs og overhold alle sikkerhedsanvisninger og advarsler , for at reducere risikoen. Brug 
din sunde fornuft, når du kører på KickScooteren.  
 
1. KickScooteren er et fritidskøretøj og ikke et transportmiddel. Du må øve dig for at opnå 

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

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

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

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

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

 

 Advarsel 
Benyt altid beskyttelsesudstyr. Må ikke bruges i trafikken. Maks. belastning: 50 kg.  
Dette køretøj er uegnet til børn under 6 år grundet af dets maksimale hastighed. 
Hold aldrig ved et andet køretøj for at få et lift. 
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Miljø og terræn 
 
• KickScooteren er beregnet til at køre på en jævn, tør, alfalteret vej. Kør på åbne 

udendørsområder og sørg for, der ikke er fodgængere, skateboards, cykler, scootere og 
andre kørere i området. 

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

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

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

 
Under kørslen 
 
• Kun en kører på KickScooteren ad gangen.  
• Brug altid hjelm og andet sikkerhedsudstyr, når du kører på KickScooteren. Brug en 

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

 Advarsel 
Brug passende sikkerhedsudstyr. Brug ikke KickScooteren i trafikken. Få aldrig et lift af et 
andet køretøj, når du kører på KickScooteren. 

• OVERHAL IKKE. Sænk farten, hvis du kører ind på et ukendt område. Vær forsigtig, hvis du 
færdes i områder med træer, beplantning eller hegn. Sænk altid farten, når du drejer. 

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

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

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

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

• Stig venligst af KickScooteren og gå med den, når du møder fartbump, huller etc. 
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 Advarsel 
Hvis du hører unormal støj fra KickScooteren, eller den afgiver en alarm, stop omgående al 
kørsel. Tag IKKE hænderne fra styret, og kør IKKE med én hånd eller på én fod. Brug IKKE 
mobiltelefoner og bær ikke høretelefoner, mens du kører. Tryk IKKE på det elektroniske 
gashåndtag, når du går sammen med scooteren. 
 
Mennesker, der ikke bør køre på KickScooteren, inkluderer:  
1. Enhver, som er under indflydelse af alkohol eller stoffer. 
2. Enhver, der lider af sygdom (særligt i hovedet, hjertet, ryggen eller nakken), som bringer 

dem i risiko ved anstrengende fysisk aktivitet.  
3. Enhver, der har balanceproblemer eller motoriske udfordringer i en grad, hvor det 

påvirker evnen til at opretholde balancen.  
4. Enhver, hvor alder, højde og vægt ikke holder sig inden for de angivne retningslinjer (se 

specifikationer). 
5. Enhver, med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, som ikke forstår de farer, 

der er involveret. 
6. Gravide. 
 
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 regelmæssig vedligeholdelse på KickScooteren (se 
specifikationer). 

• Læs venligst brugsanvisningen, inden opladning af batteriet (se ’Opladning’). 
 

 Advarsel 
• Brug kun Segway-opladeren; ikke opladere fra andre produkter. Brug kun det 

medfølgende batteri fra fabrikanten. 
• Tillad aldrig dit barn at røre dele på KickScooteren med åbninger, som fx foldemekanisme, 

skærm, hjul, bremsesystem, etc. Rør ikke ved bremse eller navmotor efter en køretur, for 
at undgå forbrændinger grundet den øgede temperatur. 
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Oversigt og funktioner 
 
Få overblik over de enkelte dele på KickScooteren. De viste illustrationer nedenfor er kun 
vejledende. Det enkelte produkt kan se anderledes ud. 
 

 
 
Tænd-/sluk-knap 
Tryk på knappen for at tænde KickScooteren eller for at ændre køreindstilling. Turbo er 
standardindstilling, når du tænder for KickScooteren. Hold knappen inde i 2 sekunder for at 
slukke. 
 

 Model Turbo-mode Cruise-mode Sikkerheds-
mode 

Maks. hastighed 
Zing C8 16 km/t 16 km/t 10 km/t 

Zing C10 16 km/t 16 km/t 10 km/t 
Zing C15E/C20 16 km/t 16 km/t 10 km/t 

Indstillingsindikator Lyser,  
1 bip 

Blinker 
langsomt,  

2 bip 

Blinker hurtigt,  
3 bip 

Omgivende lys (gælder kun Zing C10, C15E 
og C20) 

Flerfarve-
pulsering Blåt lys Rødt lys 

 
Batteriindikator 
Farven indikerer batteriniveauet: > 10% hvid, ≤ 10% rød.  
*Hvis der opstår en uregelmæssighed, vil både batteri- og køreindstillingsindikatoren blinke, 
og der lyder en alarm. 
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Samling 
 
Zing C8, Zing C10 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Zing C15 og C20 
 

 
 
 

 Advarsel 
Sluk for KickScooteren, før montering. Bremsekablet må ikke være viklet rundt om basen. 
 
Tjekliste inden kørsel 
 
 Sørg for, der ikke er nogen løse beslag eller beskadigede komponenter. Kontroller alle 

dele, herunder rammen, styret og dæk, og sørg for at styresystemet er korrekt justeret. 
Sørg for, at alle låsemekanismer er tilkoblede.  

   

1. Tryk på Quick-release-
grebet og sæt rammen i 
forgaflen. Grebet til 
automatisk frigives. 

 

2. Skub Quick-release-
grebet til låst position. 

3. Bemærk: Hvis rammen 
føles løs, kan den 
fastgøres/strammes 
med knappen. 
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 Kontroller bremsen. Når du klemmer håndbremsen eller træder på fodbremsen, bør der 
være en god bremseeffekt.  

 Batteri: Hvis batteriniveauet er lavt (indikatoren er rød), skal batteriet lades helt op, for at 
sikre kørslen. Brug altid hjelm og andet sikkerhedsudstyr så som knæ- og albuebeskyttere.  

 Hav altid sko på og passende tøj (sportssko og sportstøj anbefales). Kør aldrig barfodet, og 
brug ikke sandaler. Hvis du har langt hår, bør du sætte det op, for ikke at risikere at 
blokere dit udsyn under kørslen.  

 Kør ikke din første tur i et område, hvor du med sandsynlighed støder på børn, 
fodgængere, kæledyr, biler, cykler eller andre forhindringer og potentielle fare.  

 Overhold gældende trafiklov og regler og love for KickScootere. 
Forsigtig: Hvis du på nogen måde er bekymret for sikkerheden, eller hvis KickScooteren 
laver en unormal lyd eller viser tegn på uregelmæssighed/fejlfunktion, stop øjeblikkeligt 
køreturen og kontakt service. 

 
Kørevejledning 
 

 Advarsel 
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. 

 
1. Tænd for din KickScooter. Oplad KickScooteren med det 

samme, hvis batteriindikatoren lyser. 
 
Forsigtig: Inden første ibrugtagning; scan QR-koden på 
scooteren for at aktivere den. 
For at tilgodese kørerens sikkerhed, vælg sikkerheds-mode i 
starten, indtil køreren føler sig sikker nok til at bruge Turbo-
mode. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
2. Tag fat i styret med begge 

hænder. Placer en fod på 
fodstøtten og skub i gang med 
den anden fod. 

3. Placer begge fødder på fodstøtten 
når KickScooteren kører, og hold 
balancen. 
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4. Skiftevis øg og sænk farten. 

 
 Cruise-mode 

(Indikatoren blinker 
langsomt) 

Turbo-mode 
(Indikatoren lyser 

konstant) 

Sikkerheds-mode 
(Indikatoren blinker 

hurtigt) 

Sæt farten op Skub i gang med 
foden Pres forsigtigt gashåndtaget ned 

Sæt farten ned Tryk på 
håndbremsen Slip gashåndtaget, og tryk på håndbremsen 

 
Sæt farten op 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BEMÆRK: Maksimumhastigheden 
er 10 km/t. 

BEMÆRK:  Motoren starter ikke, før 
hastigheden når 3 km/t. 
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Sæt farten ned 
 

 
 Advarsel 

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. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5. Skift kropsvægt, når du skal 
dreje og drej samtidigt styret 
en anelse. 

6. Når KickScooteren er standset, 
træd ned fra fodstøtten én fod ad 
gangen. Vær ekstra forsigtig, når 
du stiger af første gang. 

 Advarsel 
Drej ikke styret voldsomt, når du 
drejer. 

 Advarsel 
Forhold dig roligt, og HOP IKKE, når 
du skal ned fra KickScooteren. 



13 

 

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

 
 

 Advarsel 
• Brug kun den tilhørende oplader fra producenten. Andre typer opladere kan gå i stykker 

og gå i brand.  
• 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 KickScooteren ude af børns rækkevidde.  
• Afbryd strømmen til opladeren, når KickScooteren ikke oplades. 
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Specifikationer 
 

  Zing C8 Zing C10 Zing 
C20 

Zing 
C15E 

Vægt og mål 
Nettovægt 9 kg 9,5 kg 10 kg 

L x B x H 800 x 350 x 
900 mm 

840 x 400 x 
1000 mm 

920 x 400 x 
1020 mm 

Kører 

Maks. vægt 20 – 50 kg 
Anbefalet alder 6 – 12 år 8 – 14 år 10+ år 

Anbefalet højde 115 – 145 cm 130 – 160 cm 140 – 180 
mm 

KickScooter 

Maks. hastighed Ca. 16 km/t 
Rækkevidde* Ca. 10 km Ca. 20 km 

Anbefalet terræn Asfalt/fortov; forhindringer <1 cm; huller <3 
cm 

Driftstemperatur -10 – +40 °C 
Opbevaringstemperatur +5 - +30 °C 
IP-klassificering IPX4 
Opladningstid Ca. 2,5 timer Ca. 5 timer 

Batteri 

Batteritype Litium-ion batteri 
Nominel spænding 21,6  
Opladningstemperatur +10 - +35 °C 

Nominel kapacitet  2500 mAh/ 54 Wh 5000 mAh/ 
108 Wh 

Batteriets styresystem Overophedning; kortslutning; beskyttelse mod 
overstrøm og overopladning 

Motor 
Nominel spænding 120 W (0,12 kW) 150 W  

(0,15 kW) 
Maks. spænding 180 W (0,18 kW) 260 W  

(0,26 kW) 

Oplader 

Nominel spænding, 
input 100 – 240 V~ 

Maks. spænding, 
output 25,2  

Nominel strøm 24,2 V, 1.0 A 
Nominel power 24,2 W (0,02 kW) 

Øvrigt 

Bremse Håndbremse 
Dæk Solide dæk, Materiale: syntetisk gummi 
Ramme Stål 
Håndtag TPR 
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Fodstøtte Sandpapir Silikone 
*Rækkevidde: Testet ved fuldt opladet batteri, 50 kg, 25°, 60% af maksimum hastighed på fortov.  
*Faktorer, som påvirker kørerækkevidden, inkluderer: kørerens vægt, antal start og stop, omgivende temperatur etc. 

 
Vedligeholdelse 
 
Rengøring og vedligeholdelse bør udføres af en voksen regelmæssigt. 
 
Rengøring 
Brug en blød, våd klud for at tørre basen af. Indtørret jord kan skrubbes af med en fugtig, blød 
børste og derefter rengøres med en blød, våd klud.  
 
For at forhindre blokering af hjul, hjullejer eller bremser, skal disse områder rengøres og 
kontrolleres (fremhævet med gråt nedenfor) for snavs og andre fremmedlegemer. 
 

 
 
Fjern først evt. fremmedlegemer, og tør derefter af med en blød våd klud. Smør begge sider af 
lejet med smøreolie eller maskinolie. Hvis problemet stadig eksisterer, bedes du kontakte den 
butik, hvor du købte KickScooteren.  
 
FORSIGTIGT: For at undgå ophobning af fremmedlegemer må du IKKE køre på mudrede, 
støvede, græsplæner eller glatte veje. 
 
Rengør ikke din KickScooter i alkohol, benzin, acetone eller andre ætsende opløsningsmidler, 
da disse kan beskadige din KickScooters udseende såvel som indre konstruktion. Rengør ikke 
din KickScooter med en højtryksrenser eller vandslange. 
 

 Advarsel 
• Bortskaf IKKE dette produkt på en losseplads, på forbrænding eller ved at blande det med 

almindeligt husholdningsaffald. Det kan være farligt og forårsage alvorlig skade pga. de 
elektroniske komponenter. 

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

 



16 

 

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

 

 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 batteri 
Et velholdt batteri har en høj kapacitet selv efter mange kilometers kørsel. VIGTIGT: Oplad 
batteriet efter hver køretur og undlad at batteriet løber helt tør for strøm. Batteriets kapacitet 
og rækkevidde er bedst ved stuetemperatur (22 °C). Elektronikken inde i batteriet registrerer 
op- og afladningsforhold for batteriet; ødelæggelser forårsaget af overophedning/ 
overopladning eller ved brug af batteriet ved lave temperaturer bliver ikke dækket af 
garantien. 
 

 Advarsel 
• Overhold de lokale love og reguleringer vedr. genbrug af batterier og/eller bortskaffelse. 

For mere information, kontakt din lokale genbrugsstation.  
• Batteriet kan ikke udskiftes. Punktér ikke batteriet. Udskift eller afmonter ikke batteriet. 

Hold batteriet væk fra metal, for at forhindre en kortslutning.  
• Risiko for brand og elektrisk stød. Ingen dele, som brugeren selv kan servicere. 
• Opbevar eller oplad ikke batterierne ved temperaturer 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, tilslutning 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. Skil ikke kabinettet ad og rør ikke ved metalkontakterne. Oplad KUN 
Litium-ion-batterier! 
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Kabeljustering 
Hvis bremsen er for stram eller løs, kan kablet justeres. 
 

 
 
Øvrigt 
• Inden du løfter, flytter eller på anden vis transporterer KickScooteren, sluk for den og fold 

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

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

 
I tilfælde af uheld eller nedbrud skal du kontakte den butik, hvor produktet er købt, hvis 
produktet stadig er under garanti. Hvis det ikke er det, kan du kontakte enhver specialiseret 
reparatør efter eget valg. Du kan bede om en liste over autoriserede reparatører fra 
kundeservice på www.segway.com. 
 
Der er arbejdet på at forenkle formuleringen i brugsanvisningen. Hvis en handling virker for 
kompliceret anbefales det at kontakte en butikken, hvor produktet er købt eller en 
specialiseret reparatør. 
 
Bemærk: Forsikring 
Dine forsikringspolicer giver muligvis ikke dækning for ulykker, der inkluderer brugen af denne 
KickScooter. Kontakt dit forsikringsselskab for yderligere info. 
 
 
 
 
 
 

http://www.segway.com/
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Certificeringer 
 
Dette produkt er certificeret til ANSI/CAN/UL-2272 af TUV Rheinland. 
Batteriet er i overensstemmelse med UN/DOT 38.3. 
 
EU-overensstemmelseserklæring 
Vigtig WEEE-information 
 

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

 
 
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 
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vigtig for at minimere batteriernes potentielle skadelige effekt på miljø og menneskeligt 
helbred grundet det potentielle indhold af farlige giftstoffer. 
 
Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, herunder 
batterier, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når 
affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Produkter, der er 
mærket med ovenstående ”overkrydsede skraldespand”, er elektrisk og elektronisk udstyr. 
Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må 
bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, 
men skal indsamles særskilt. 
 
Begrænsning af direktivet om farlige stoffer (RoHS)  
Dette produkt fra Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd med tilhørende dele (ledninger, kabler 
etc.), møder kravene fra direktiv 2011/65/EU vedr. restriktioner af brug af visse farlige stoffer i 
elektronik og elektronisk udstyr (”RoHS recast” eller RoHS 2”). 
 
Elektromagnetisk kompatibilitet  
Herved erklærer Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, at udstyret anført i denne sektion, er i 
overensstemmelse med de essentielle krav og andre relevante forpligtelser af direktiv 
2014/30/EU. 
 
Overensstemmelseserklæringen kan ses på følgende adresse: http://eu-
en.segway.com/support-instructions  
 

 
 
EU-REP: 
Segway-Ninebot EMEA, Dynamostraat 7,1014 BN Amsterdam, Holland 
 
Dette produkt fra Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd., inklusive dele (kabler, ledninger etc.), 
møder kravene fra direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 2014/53/EU, legetøjssikkerhed 
2009/48/EU samt RoHS-direktivet 2011/65/EU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://eu-en.segway.com/support-instructions
http://eu-en.segway.com/support-instructions
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Varemærke og lovmæssig erklæring 
 
Ninebot er et registreret varemærke af Ninebot (Tianjin) teknologi Co., Ltd; Segway og the 
Rider Design er registrerede varemærker af Segway Inc.; Bluetooth er et registreret 
varemærke af BLUETOOTH SIG, INC.: Android, Google Play er varemærker af Google Inc; App 
Store er en tjenesteydelse af Apple Inc. De respektive ejere forbeholder sig rettighederne til 
deres varemærke, nævnt i denne brugsanvisning.  
 
KickScooteren er dækket af relevante patenter. For patentinformation, gå til 
http://www.segway.com.  
 
Vi har bestræbt os på at inkludere beskrivelser og instruktioner gældende for alle 
KickScooterens funktioner. Dog kan din KickScooter variere en smule fra den, som er illustreret 
i dette dokument, på grund af kontinuerlige forbedringer og designændringer. Gå til Apple App 
Store (iOS) eller Google Play Store (Android) for at downloade og installere appen.  
 
Bemærk, der findes flere forskellige Segway og Ninebot by Segway modeller med forskellige 
funktioner, hvoraf nogle af de nævnte funktioner muligvis ikke er tilgængelige til din enhed. 
Producenten forbeholder sig retten til at ændre i design og funktionalitet på KickScooteren og 
dokumentationen uden varsel.  
 
© 2021 Ninebot (Beijing) Tech Co. Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.  
Segway-Ninebot-appen kan supportere KickScootere med Bluetooth. 
 
VIGTIGT: Brugeren skal acceptere at læse HELE brugsanvisningen og forstå den fuldt ud (især 
de dele, der relaterer til advarsler) samt overholde instruktionerne heri, inden du kører 
denne KickScooter 
 
1. Segway-parterne, der er nævnt ovenfor og nedenfor, er producent ("Ninebot") Segway-

Ninebot EMEA. ("Segway") og deres tilknyttede selskaber (herunder, men ikke begrænset 
til deres moderselskab, datterselskab, tilknyttede selskaber, forgænger, efterfølgende 
selskab, administratorer, efterfølgere, repræsentanter, embedsmænd, direktører, ledere, 
ansatte, medlemmer, aktionærer og agenter, advokater, forsikringsselskaber). 

2. Denne KickScooter kan være farlig for en bruger, andre personer og materialistiske 
genstande i nærheden. Brugeren påtager sig alle risici og tab i forbindelse med produktet 
(specielt dem, der relaterer til og/eller opstår som følge af overtrædelse af 
sikkerhedsanvisningerne). Sådanne risici omfatter, men er ikke begrænset til, tab af 
kontrol, svigt af produktet og/eller sammenstød. Konsekvenserne for en sådan hændelse 
kan være alvorlige, herunder men ikke begrænset til person- og/eller produktskade, 
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dødsfald og/eller skader på ejendom. Segway/distributøren er ikke ansvarlig for krav, 
ansvar og tab relateret til sådanne konsekvenser, hvis det skyldes brugerens fejl.  

3. Brugeren har muligvis ikke den nødvendige og tilstrækkelige erfaring og færdigheder til at 
køre på KickScooteren, især i komplekse miljøer og/eller uønskede vej- og/eller 
trafikforhold. En sådan risiko kan øges, hvis brugeren har fysisk og/eller psykisk 
funktionsnedsættelse eller handicap, eller en bruger er påvirket af alkohol, stoffer eller 
lignende. En sådan risiko øges ydermere, hvis brugeren ikke er tilstrækkeligt fortrolig med 
KickScooterens funktioner og ydeevne. Derfor skal brugeren, særligt nye brugere, lære og 
øve sig i, hvordan man kører denne KickScooter korrekt og sikkert. Erfaring opbygget ved 
øvelse vil normalt sætte en bruger i stand til bedre at køre og betjene KickScooteren med 
tiden. 

4. KickScooterens dele og komponenter er udsat for slitage. Mange faktorer, såsom miljø, 
vejforhold og/eller køreadfærd kan påvirke slitagens hastighed. Slitage kan forårsage 
uventede og/eller pludselige fejl i KickScooteren, hvilket bl.a. kan forårsage alvorlige 
personskader eller endda død. Så brugeren skal regelmæssigt, alt efter 
omstændighederne, inspicere og vedligeholde KickScooteren. Brugeren skal ydermere 
foretage en rimelig undersøgelse/inspektion af KickScooteren, inden den tages i brug. Fx 
skal brugeren, inden KickScooteren tages i brug, kontrollere og undersøge dækkenes 
ydeevne, batteriniveau og alle funktionelle dele. Anormalitet, misfarvning eller 
farveændring på materialet (særligt i et område, der udsættes for høj belastning), ridser, 
revner, løse fastgørelseselementer og/eller manglende dele (såsom skruer, bolte og/eller 
møtrikker), hvilket kraftigt indikerer, at det er usikkert at køre på KickScooteren. 

5. Da det er umuligt at forudsige og/eller forudse alle scenarier, forhold og/eller 
omstændigheder, hvorunder hvordan en KickScooter-bruger udsættes for risici og farer, 
udgør brugsanvisningen ikke en komplet liste over sikker kørsel på KickScooteren og/eller, 
hvordan man undgår farer relateret til KickScooteren. Ud over at følge anvisningerne skal 
brugeren også køre og/eller bruge KickScooteren ansvarligt, med forsigtighed og udvise 
bedste dømmekraft. Brugeren bør altid være en ansvarlig rytter, udvise forsigtighed, 
holde den rette hastighed og undgå al farlig køreadfærd, såvel som trafik- og/eller 
vejforhold ved kørsel på KickScooteren. Fx skal du undgå at køre for hurtigt, overbelaste 
og/eller undgå udførelse stunts af enhver art. Forsøg ikke at røre ved dækkene med dine 
hænder eller fødder, mens du kører. KickScooteren er kun til én rytter. 

6. Brugeren skal kontrollere og overholde de lokale love eller regler for KickScooteren. Det 
er udelukkende brugerens ansvar at køre, bruge og/eller bortskaffe KickScooteren i 
overensstemmelse med loven. Loven/regler kan variere fra land til land. Love og regler 
kan bl.a. omfatte: 

a. En hjelm kan være lovpligtig. 
b. Din KickScooter må muligvis ikke køres på motorvej og/eller motortrafikvej. 
c. Du kan få flere oplysninger relateret til lovkrav på KickScooter fra de lokale 

myndigheder.  
7. Brugerne skal straks kontrollere, om KickScooteren og dens tilbehør er i god stand ved 

modtagelsen af KickScooteren. 
8. Alle de separate komponenter og dele af KickScooteren skal være korrekt installeret i 

henhold til brugsanvisningen. Forkert installation og/eller montering kan øge risikoen 
markant for tab af kontrol, produktfejl, sammenstød og/eller fald. KickScooteren kan 
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indeholde aftagelige komponenter og små dele. Opbevar dem venligst utilgængeligt for 
børn for at undgå kvælningsfare. 

9. KickScooteren skal bortskaffes efter gældende love og regler. Alvorlig fare/personskade 
kan opstå grundet elektriske komponenter og batteri, hvis den bortskaffes forkert. For 
information om batteri- og elektrisk affald bedes du kontakte din lokale genbrugsstation. 
KickScooteren må ikke modificeres/der må ikke anvendes uoriginalt tilbehør uden 
tilladelse. Alle person- og/eller produkt skader, samt skader på ejendom, der heraf er på 
eget ansvar.  

10. Segway forbeholder sig retten til at foretage ændringer på KickScooteren, frigive 
firmwareopdateringer og opdatere denne brugsanvisning til enhver tid. Segway kan til 
enhver tid og uden varsel foretage forbedringer og ændringer af brugsanvisningen, som 
er nødvendiggjort af typografiske fejl, unøjagtigheder i aktuelle oplysninger eller 
ændringer af program og/eller udstyr. Sådanne ændringer vil blive indarbejdet i nye 
udgaver. Alle illustrationer er kun til vejledende og viser muligvis ikke den faktiske enhed 
nøjagtigt. Den faktiske KickScooter og funktionerne kan variere. Grundet opdateringer af 
KickScooteren kan der være nogle afvigelser i farve, udseende og andre aspekter mellem 
den KickScooter, der er angivet i brugsanvisningen og den KickScooter, du har købt. 
Referer venligst til den faktiske KickScooter. 

11. Dette dokument skal betragtes som en permanent del af KickScooteren, og skal gives til 
etc. nye ejere af KickScooteren. 

 
Tak fordi du valgte Ninebot KickScooter! 
 
Kontakt 
 
Kontakt os, hvis du har nogen problemer i forbindelse med kørsel, vedligeholdelse og 
sikkerhed, eller hvis der er fejl/mangler på din KickScooter. 
 
Skandinavien:  
Witt A/S.  
Gødstrup Søvej 9, 7400 Herning, Danmark  
Øvrige spørgsmål: info@witt.dk  
Reservedele: spareparts@witt.dk  
Website: www.witt.dk 
 
Europe, Middle East, and Africa:  
Segway-Ninebot EMEA, Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, Holland  
Hogehilweg 8, 1101CC Amsterdam, The Netherlands 
 
Website: www.segway.com  
Hav serienummeret klart på din KickScooter, når du kontakter Segway.  
Du finder serienummeret på undersiden af din KickScooter eller i appen under ’More Settings’ 
– Basic Information. 
 

http://www.witt.dk/
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Læs hele brugsanvisningen grundigt igennem og gem den for evt. senere brug.  
 
For yderligere information, besøg: www.segway.com. 
 

 
 
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. 

http://www.segway.com/
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Ubegrundet service 
Hvis produktet sendes til service, og det viser sig, at man selv kunne have rettet fejlen ved at 
følge anvisningerne her i brugsanvisningen, påhviler det kunden selv at betale for servicen. 
 
 
 
Erhvervskøb 
Erhvervskøb er ethvert køb af apparater, der ikke udelukkende benytters til privat brug, men 
anvendes til erhverv eller erhvervslignende formål eller bruges til udlejning eller anden 
anvendelse, der omfatter flere brugere. I forbindelse med erhvervskøb/benyttelse 
erhvervsmæssigt ydes ingen garanti, da dette produkt udelukkende er beregnet til normalt 
brug i fritiden. 
 
Service 
 
For rekvirering af service og reservedele i Danmark kontaktes den butik, hvor produktet er 
købt. 
 
Anmeldelse af reklamation kan også ske på witt.dk under fanen ’Service’ og skemaet ’Øvrige 
SDA-produkter’. 
 
Forbehold for trykfejl. 
 
Producenten forbeholder sig rettigheden til at foretage produktændringer, frigive firmware-
opdateringer samt opdatere denne brugermanual uden forudgående varsel. 
 
Producenten/distributøren kan ikke holdes ansvarlig for produkt- og/eller personskader, hvis 
sikkerhedsanvisninger ikke overholdes. Garantien bortfalder hvis anvisningerne ikke 
overholdes. 
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Bilag: KickScooteren skilles ad og foldes sammen 
 
Zing C8 og Zing C10 skilles ad 
1. Løsn Quick release-grebet 
2. Tryk på Quick release-knappen 
3. Løft styret og løsn det fra forgaflen 
 

 
 
Zing C15 og C20 foldes ud og foldes sammen 
 
Bemærk: Sørg for at KickScooteren er slukket, inden nedenstående trin udføres. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sammenfoldning 
Hold fast på styret, 
løsn sikkerhedslåsen 
og foldemekanismen. 
 
 

Fold styret ned, og lås 
foldemekanismen i 
spændet på 
bagskærmen. 
 

Udfoldning 
Frigør foldemekanismen fra 
spændet. Løft styret, og fastgør 
foldemekanismen og 
sikkerhedslåsen. 
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Transport 
Når KickScooteren er foldet sammen, løftes den i styret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bemærk: Der er sikkerhedsrisici forbundet med at køre på en KickScooter. Inden første brug er hastigheden begrænset 
til 5 km/t med indikatorlyset blinkende og en advarselslyd. Sørg for at scanne QR-koden på KickScooteren, og følg 
derefter instruktionerne for at fjerne hastighedsgrænsen. 

 
Bemærk: Faktiske produktfunktioner stemmer muligvis ikke overens med brugsanvisningen grundet tekniske 
opdateringer og firmwareopdateringer. 
Besøg www.segway.com for at få den seneste funktionsintroduktion og sikkerhedsanvisning. 


