
Felhasználói kézikönyv
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1 Biztonsági figyelmeztetések

1. A KickScooter egy szabadidő eltöltésére szolgáló eszköz. Használatához  gyakorlás szükséges. A Ninebot Inc. (jelentése: Ninebot 
(Beijing) Tech. Co és annak leányvállalatai, illetve a cég társult vállalkozásai) és a Segway Inc. semmilyen felelőséget nem vállal az 
okozott károkért és sérülésekért, melyek a felhasználó gyakorlatlanságából, illetve a használati útmutatótól eltérő használatból 
fakadnak.

2. Szükséges megértenie, hogy a kockázatok csökkenthetőek, ha ön követi a használati útmutató utasításait illetve figyelmeztetéseit, 
azonban nem teljes mértékben kizárhatóak. Ne feledje, hogy a KickScooter bármikori használatakor fennáll a sérülés veszélye az 
irányítás elvesztése, ütközések vagy esések miatt. A roller nyilvános téren való használata esetén kérjük minden esetben tartsa be a 
helyi előírásokat és a KRESZ szabályait. Ahogy más járművek esetén is, minél gyorsabban közlekedik a rollerrel, annál nagyobb 
féktávolsággal kell számolnia. A csúszós felületeken való hirtelen fékezés okozhatja a kerék kicsúszását, vagy akár a roller 
felborulását. Mindig legyen figyelemmel, és tartson megfelelő távolságot a gyalogosoktól és egyéb járművektől. Ismeretlen 
környéken illetve útvonalakon  kérjük fokozott figyelemmel és alacsonyabb sebességgel közlekedjen.

3. A roller használatakor viseljen bukósisakot.  Használjon jóváhagyott kerékpáros vagy gördeszkás bukósisakot, amely megfelelően 
illeszkedik az állvédő felhelyezésekor, és védi a fej hátulsó részét.

4. Az első használatot ne olyan környéken kísérelje meg, ahol gyermekek, gyalogosok, háziállatok, gépjárművek vagy kerékpárok 
közlekedhetnek, illetve egyéb akadályokkal vagy veszélyekkel találkozhat.

5. Tartsa tiszteletben a gyalogosok járdához való jogait, és mindig adjon nekik elsőbbséget. Amikor lehetséges, bal oldalról előzzön. Ha 
szemből közeledik egy gyalogos felé, tartson jobbra és lassítson. Kerülje el a gyalogosok megijesztését. Ha hátulról közeledik egy 
gyalogos felé, hanggal jelezze jelenlétét és lassítson gyalogos tempóra előzés közben. Kérjük tartsa be a helyi előírásokat és a 
KRESZ szabályait ha a helyzet eltér a felsoroltaktól.

6. Ha olyan helyen közlekedik ahol nincsenek helyi előírások, kérjük kövesse az útmutatóban említett biztonsági előírásokat. A Ninebot 
Inc. és a Segway Inc. nem vállal semmilyen felelősséget az okozott anyagi károkért, fizikai sérülésekért, balesetekért, 
veszteségekért,  jogvitákért illetve egyéb konfliktusokért, amelyek a használati útmutatóban leírtaktól eltérő használatból fakadnak.

7. Ne engedje meg senkinek az ön KickScooterének a használatát amennyiben az illető nem olvasta részletesen a használati 
útmutatót, illetve nem követte az Új Felhasználó oktatást az alkalmazásban. Az új felhasználók biztonsága az ön felelőssége. Segítse 
az új felhasználókat ameddig nem tudják magabiztosan használni a KickScooter alap funkcióit. Győződjön meg róla, hogy minden új 
felhasználó visel bukósisakot és egyéb védőfelszerelést.

8. Minden indulás előtt ellenőrizze a rollert hogy nincsenek-e kilazult illetve megrongálódott alkatrészek. Ha a KickScooter a 
szokásostól eltérő hangot ad vagy hibát jelez, azonnal függessze fel használatát. Diagnosztizáltassa a KickScooterét a Ninebottal a 
Segway alkalmazás segítségével, és hívja fel kereskedőjét/viszonteladóját a szervizzel kapcsolatos információkért.

9. Kérjük mindig figyeljen! Egyaránt tartsa szemmel messzebbi és a közelebbi földfelületet is a KickScooter használata közben, hogy el 
tudja kerülni az akadályokat és a csúszós felületeket (melyek például, de nem kizárólag: vizes talaj, laza homok, laza kavicsos felület 
és jég).

10. Hogy csökkenjen a sérülés veszélye, olvassa el és kövesse az összes „VIGYÁZAT” és „FIGYELMEZTETÉS” közleményt ebben a 

dokumentumban. Ne haladjon a biztonságosnál gyorsabban. Semmilyen körülmények között ne haladjon közös úttesten 

gépjárművekkel. A gyártó által javasolt minimum életkor a roller használatához 14 év. Kérjük mindig kövesse az alábbi biztonsági 

előírásokat:

A. Nem javasolt a KickScooter használata az alábbi személyeknek:

i. Minden személynek aki alkohol vagy más tudatmódosító szer hatása alatt áll.

ii. Minden személynek aki olyan betegségben szenved ami veszélyezteti az egészségét ha megerőltető fizikai aktivitást végez.

iii. Minden személynek akinek problémái adódnak az egyensúly megtartásával illetve motoros készségekkel amik 

befolyásolhatják a készségét az egyensúly megtartására.

iv. Minden személynek akinek a testsúlya kívül esik a megállapított határokon (lássa: Specifikációk).

v.     Terhes nőknek.

B. 18 évesnél fiatalabb felhasználók csak szülői felügyelet mellett használják a rollert.

C. Tartsa be a helyi törvényeket és szabályozásokat a roller használata közben. Ne használja olyan területen amely tiltott a helyi 

törvények alapján.

D. Csak abban az esetben tudja biztonságosan használni a rollert, ha ön képes belátni az ön előtt elhelyezkedő területet, és ön is 

látható mások számára.

E. Ne használja a rollert hóban, esőben, nedves utakon, saras, jeges vagy bármilyen okból csúszós felületeken.  Ne haladjon 

keresztül akadályokon (homok, kavicsos talaj, ágak), mert ez okozhatja az egyensúly vagy irányítás elvesztését és eséshez 

vezethet.

11. Ne töltse a KickScooterét ha a roller, a töltő vagy a konnektor vizes.

12. Mint egyéb elektromos eszközök töltése közben, kérjük használjon túlfeszültség-védőt, hogy meg tudja óvni KickScooterét a 

túlfeszültség vagy feszültség ingadozás okozta károsulástól. Csak és kizárólag a mellékelt Segway töltővel töltse rollerét. Ne 

használjon bármilyen más termékhez vagy modellhez tartozó töltőt.

13. Csak a Ninebot vagy a Segway által elismert alkatrészeket és tartozékokat használjon. Ne módosítson a KickScooterén. Minden 

módosítás a KickScooteren zavarhatja a roller megfelelő működését, és súlyos sérülést vagy kárt okozhat, illetve érvénytelenítheti a 

korlátozott jótállást.
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3 Kezelőszervek

Hátsó lökhárító/lábfék

Összecsukó pedál

Kijelző és be- és kikapcsoló gomb

Elektromos gázkar/gyorsító

Kitámasztó

Törzs (akkumulátorfülke) 

Kerékbe épített
motor

Fényszóró

Kijelző és Be- és Kikapcsoló gomb

Sebességmérő: Mutatja a pillanatnyi sebességet. Szintén kijelez hibakódokat, amikor a roller hibákat észlel.

Töltöttségi szint: 5 sávval szemléltetve mutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét. Minden sáv megközelítőleg 20% töltöttségi szintnek felel meg.

Üzemmód (duplán nyomja meg a be- és kikapcsoló gombot, hogy üzemmódot váltson): 
— Piros „S” ikon: Sport mód (maximális erő/sebesség és csökkentett hatótávolság).
— Fehér „S” ikon: Alapértelmezett  mód (mérsékelt erő/sebesség és hatótávolság).
— Nincs „S” ikon: Sebességkorlátozott mód (minimális erő/sebesség és megnövekedett hatótávolság).

Bluetooth: a villogó Bluetooth ikon jelenti, hogy a roller készen áll a csatlakozásra. A folyamatosan világító Bluetooth ikon jelöli, hogy a roller 
csatlakozott egy készülékhez.

Be- és kikapcsoló gomb: Röviden nyomja meg a gombot a bekapcsoláshoz. Hosszan nyomja meg a gombot a kikapcsoláshoz. Mikor a roller 
be van kapcsolva, egyszeri megnyomással ki- vagy bekapcsolhatja a fényszórót. Kétszeri megnyomással tud üzemmódot váltani. 

Elektromos fék

Rögzítő kampó

Töltő csatlakozó
Második akkumulátor
csatlakozó

Be- és kikapcsoló 
gomb 
(multifunkcionális) 

Bluetooth
Sebességmérő

Üzemmód

Töltöttségi szint

2 A doboz tartalma

Kormány Váz

Mikor kicsomagolja KickScooterét, bizonyosodjon meg róla, hogy a fent említett tételek benne vannak a csomagban. Amennyiben 
valamelyik hiányzik, kérjük keresse fel kereskedőjét/viszonteladóját vagy a legközelebbi szerviz centert (lássa: kontaktok a használati 
utasításban). Miután megbizonyosodott róla, hogy minden fent említett tétel megvan és megfelelő állapotban vannak, elkezdheti 
összeszerelni KickScooterét. 

Kérjük ne dobja el a dobozt és a csomagolóanyagot, arra az esetre, ha a jövőben szállítani kívánja KickScooterét. Ne felejtse el kikapcsolni 
KickScooterét és kihúzni a töltőkábelt összeszerelés előtt, a kiegészítők beszerelése előtt, vagy mielőtt tisztítani kezdené a vázat. 

Tartozékok

Akkumulátor töltőM4 laposfejű csavar × 5 
(egy tartalék)

M4 imbuszkulcs

Felhasználói anyagok

Második akkumulátor csomag

GYORS 
ÜZEMBEHELYEZÉSI 

ÚTMUATÓ

HASZNÁLATI
ÚTMUTATÓ

KORLÁTOZOTT 
JÓTÁLLÁSI 
ENGEDÉLY

ES1 ES2 ES4

külön 
megvásárolható tartalmazza
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4 A KickScooter összeszerelése

3. Csavarja be a négy csavart (kettőt-kettőt 
mindkét oldalra) a mellékelt imbuszkulccsal.

4. Ellenőrizze, hogy a KickScootert be és ki lehet 
kapcsolni.

2. Szilárdan csatlakoztassa a kábeleket a 
kormányban és a törzsben. Csúsztassa a 
kormányt a törzsre. Figyeljen, hogy a kormány 
a megfelelő irányba nézzen.

Fényszóró 
előre felé

1. Nyissa ki a vázat egészen, amíg nem hall egy 
kattanást. Ezután nyissa ki a kitámasztót, hogy 
ki tudja támasztani a rollert.

3. Helyezze fel az akkumulátort a tartóelemre, és 
húzza meg a csavarokat szorosra.

2. Helyezze fel a tartóelemet és rögzítse a három 
csavarral, ahogy az ábra mutatja.

4. Ellenőrizze, hogy a KickScootert be és ki lehet 
kapcsolni.

1. Távolítsa el a három csavart a törzsön, ahogy 
az ábra mutatja. Ezután távolítsa el a fedőt a 
töltő csatlakozóról.

Kövesse az alábbi lépéseket, ha második akkumulátort szeretne felhelyezni:

5 Második akkumulátor elhelyezése
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7 Töltés

8 A roller használatának elsajátítása

Viseljen jóváhagyott sisakot és egyéb védőfelszerelést, 
hogy csökkentse a lehetséges sérülések kockázatát

1. Kapcsolja be a rollert, és ellenőrizze a 
kijelzőn az akkumulátor töltöttségi szintjét. 
Töltse fel a rollert ha a töltöttségi szint 
alacsony.

6 Az első
használat

      A KickScooter használatának elsajátítása biztonsági kockázatokkal jár. Feltétlen olvassa 
el a Biztonsági Előírásokat az applikáció segítségével az első használat előtt. 

Az ön biztonsága érdekében a KickScooter még nincs aktiválva, és időközönként hangjelzést 
fog kiadni amíg bekapcsolt állapotban van. 

Amíg az aktiválás meg nem történik, a KickScooter nagyon alacsony sebességgel fog 
haladni, és nem lehet használni az összes funkcióját. Telepítse az alkalmazást okostelefon-
jára (Bluetooth 4.0 vagy újabb verzió segítségével), csatlakozzon a KickScooterhez 
Bluetooth segítségével, és kövesse az Applikáció utasításait, hogy aktiválni tudja a 
KickScootert és élvezhesse  a maximális teljesítményét.

Olvassa be a QR kódot, hogy letölthesse az Applikációt (iOS 8.0 vagy újabb verzió, Android™ 
4.3 vagy újabb verzió). 

Ha a KickScooter teljesen feltöltődött, a töltőn található LED lámpa pirosról (töltés) zöldre (csepptöltés) vált. 
Csukja vissza a töltőnyílás fedelét amikor nem tölti a készüléket. 

21 Telepítse az Alkalmazást, és regisztráljon/jelent-
kezzen be.

Kapcsolja be KickScooterét. A villogó Bluetooth 
ikon az jelenti, hogy a KickScooter várakozik a 
csatlakozásra. 

3

4

Válassza a „Jármű” → „Készülék keresése” opciót, hogy 
csatlakoztathassa KickScooterét.
A KickScooter hangjelzést fog adni, amikor sikeresen 
csatlakozott. A Bluetooth ikon villogása befejeződik, és 
folyamatosan világítani fog. 

Kövesse az alkalmazás instrukcióit a KickScooter aktiválásához és sajátítsa el a biztonságos használatát. 
Most már elkezdheti használni KickScooterét, ellenőrizze státuszát az applikációban, és vegye fel a kapcsolatot a 
többi felhasználóval. Jó szórakozást kívánunk!

     FIGYELMEZTETÉS
Ne csatlakoztassa a töltőt ha a töltőnyílás vagy a töltő kábel vizes.

ES4 
Töltő csatlakozó

A töltés végeztével 
csukja vissza 

a töltőnyílás fedelét.

Nyissa ki a 
töltőnyílás fedelét.

Csatlakoztassa 
a töltőt.

ES1/ES2 
Töltő csatlakozó

Töltési lépések

Vehicle N Fans Club MeDiscover
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     FIGYELMEZTETÉS
Hirtelen fékezésnél fennáll a súlyos sérülés kockázata a kicsúszás és felborulás lehetősége miatt. Tartson visszafogott 
tempót és figyeljen az esetleges veszélyforrásokra.

3. Helyezze a másik lábát is a lábtartó részre, hogy mindkét 
lába stabil legyen. Amikor egyensúlyban van, nyomja 
meg a gázkart a jobb kezével hogy felgyorsuljon.
Megjegyzés, Az ön biztonsága érdekében, a motor nem 
kapcsol be amíg a roller el nem éri 3 km/h (1.8 mph) 
sebességet

4. A gázkar elengedésével lassítson; fordítsa el 
a fék fogantyút gyorsan, és ezzel egy időben 
taposson a hátsó lábával a lábfékre a 
hirtelen megállás érdekében. 

2. Álljon fel a lábtartó rész elejére az egyik 
lábával, és a másik lábával lökje magát 
előre, hogy gurulni kezdjen.

5. Kanyarodni testsúlya áthelyezésével, és a 
kormány finom fordításával tud.

Figyeljen a fejére amikor 
ajtónyílásokon halad keresztül.

Figyeljen a sebességére amikor lejtőn halad lefelé. 
Használja mindkét féket amikor magas sebességgel 
halad.

NE haladjon keresztül fekvőrendőrökön, küszöbökön vagy egyéb 
bukkanókon MAGAS SEBESSÉGGEL.

9 Figyelmeztetések

NE használja 
a rollert esőben

     FIGYELMEZTETÉS
Az alábbi utasítások megszegése súlyos sérülésekhez 
vezethet.
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NE forgassa el a kormányt hirtelen, 
amikor magas sebességgel halad. 

NE haladjon közutakon, autóúton 
vagy autópályán.

NE haladjon keresztül pocsolyákon, vagy 
egyéb vízen ami mélyebb 2 cm-nél.

A KickScooter kizárólag egy utas 
számára alkalmas. Ne használják egy 
időben többen. Ne használja a rollert 
gyermekkel az ölében/hátán.

NE nyomja meg a gázkart amikor sétál a 
rollerrel.

NE szállítson nehéz tárgyakat a 
kormányon.

NE használja a rollert 
egy lábon állva.

Kerülje el, hogy a kerék/gumi akadályok-
kal érintkezzen.
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10 Összecsukás és Hordozás

Összecsukás

Miután összecsukta a KickScootert, egyszerűen emelje fel a törzsnél fogva és vigye magával.

Hordozás

Lépjen az összecsukó pedálra miközben kissé előrefelé nyomja a kormányt. Ezt követően nyomja lefelé a kormányt 
amíg a rögzítő kampó össze nem kapcsolódik a lábfékkel.

NE vegye le a kezeit a kormányról 
használat közben. Ne használja a 
rollert egy kézzel.

NE haladjon a rollerrel lépcsőn, vagy 
ugrasson át akadályokon. 

NE érjen hozzá a kerékbe épített motorhoz 
használat után, mert az felforrósodhat.

NE lépjen az összecsukó pedálra 
használat közben.

     FIGYELMEZTETÉS
Mindig tartsa mindkét kezét a kormányon, különben elveszítheti egyensúlyát vagy eleshet, 
amely súlyos sérülésekhez vezethet.
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[1] Hatótáv: teljesen feltöltött akkumulátorral tesztelve, 75 kg-os terhelés alatt, 25°C hőmérsékletben, max. sebesség 60%-ával, átlagos sima útfelületen.
[2] Minden KickScooter modellre szerelhető második akkumulátor. Ebben az esetben némely paraméter megváltozik.

12 Specifikációk

Méretek

Tömeg

Használati 
specifikációk

Akkumulátor

Motor

Töltő

További 
jellemzők

Féklámpa

Nyitott állapotban
Összecsukott állapotban

Terhelhetőség
Utas Ajánlott életkor

Szükséges testmagasság
Végsebesség
Hatótáv [1] 

Max. emelkedés

Működési hőmérséklet
Tárolási hőmérséklet
Érintésvédelmi osztály

Alkalmas útfelület

Max. töltési feszültség
Töltési hőmérséklet 0-40°C

Névleges kapacitás
Akkumulátorvédelem

Bemeneti feszütség
Kimeneti feszültség
Kimeneti áramerősség

Névleges feszültség

Névleges teljesítmény

Kimeneti teljesítmény
Max. teljesítmény

Töltési idő

102×43×113 cm
113x43x40 cm  

25–100 kg  

25 km
10%

36 VDC

-10–40°C
-20–50°C

42 VDC

187 Wh

250 W   
500 W

Túlmelegedés elleni, rövidre zárás elleni, túlfeszültség elleni és túltöltés elleni védelem 
Akkumulátorok Száma [2] 1

100-240 VAC
42 VDC
1.7 A

71 W

14+ év  
120-200 cm  

IP54

Aszfaltozott, sima kövezett út; max 1 cm-es akadályok, max 3 cm-es mélyedések

20 km/h

3,5 óra

Reflektor LED hátsó lámpa
Lengéscsillapítók Elől Elől és hátul 

Világítás Nincs Egyedi színbeállítás lehetősége 

Vezetési Módok Sebességkorlátozott mód, Alapértelmezett mód, Sport mód  

3,5 óra

Nettó 11,3 kg

25 km
10%

300 W
700 W

1

187 Wh

12,5 kg

25 km/h

7 óra

800 W

45 km
30 km/h

15%

300 W
2

374 Wh

14,0 kg

ES1 ES2 ES4

11 Karbantartás

Tisztítás és Tárolás

Használjon egy puha, nedves rongyot hogy letörölje a vázat. A nehezen eltávolítható szennyeződéseket dörzsölje le fogkefével és fogkrémmel, 

majd tisztítsa meg egy puha, nedves ronggyal. A karcolások a műanyag részeken lecsiszolhatóak finom szemcséjű csiszolópapírral. 

MEGJEGYZÉS

Ne mossa le KickScooterét alkohollal, gázolajjal, acetonnal vagy egyéb korrozív/illékony oldószerrel. Ezek az anyagok károsíthatják roller 

felületét és a belső szerkezetét. Ne mossa le KickScooterét magas nyomású mosóval vagy slaggal. 

        FIGYELMEZTETÉS

Bizonyosodjon meg róla, hogy a KickScooter ki van kapcsolva, a töltőkábel ki van húzva és a töltőnyílás fedele szorosan vissza van zárva 

mielőtt elkezdené tisztítani rollerét; különben károsodhatnak az elektromos alkatrészek. 

Hűvös, száraz helyen tárolja KickScooterét. Ne tárolja a szabadban hosszabb időn keresztül. Ha a roller erős napfénynek vagy extrém 

hőmérsékletnek (hideg és meleg) van kitéve, az gyorsítja a műanyag alkatrészek öregedését és csökkentheti az akkumulátor élettartamát. 

Akkumulátor karbantartás

Ne tárolja vagy töltse az akkumulátort a szabadban a határokon kívül eső hőmérsékletben (lássa: Specifikációk). Ne lyukassza ki az 

akkumulátort. Kövesse a helyi előírásokat és szabályozásokat az akkumulátor újrahasznosításával és/vagy megsemmisítésével kapcsolatban. 

Egy jól karbantartott akkumulátor képes jól teljesíteni számtalan km megtétele után is. Töltse fel az akkumulátort minden használat után, 

és kerülje el az akkumulátor teljes lemerítését. Az akkumulátor a legjobb teljesítményt szobahőmérsékleten használva (22°C) képes 

nyújtani; miközben a 0°C alatti használata csökkentheti a hatótávolságot és teljesítményt. Tipikusan, -20°C-nál az akkumulátor 

hatótávolsága a fele, mint az ugyan olyan akkumulátornak  22°C-nál. A hatótávolság visszanyerhető a hőmérséklet növekedésével. További 

részletek elérhetőek az alkalmazásban. 

MEGJEGYZÉS

Jellemzően, egy teljesen feltöltött akkumulátor 120-180 nap alatt merül le készenléti állapotban. Egy alacsony töltöttségi szintű 

akkumulátor 30-60 nap alatt merül le készenléti állapotban. Ne felejtse el feltölteni az akkumulátort minden használat után. Az akkumulátor 

élettartama megrövidülhet, ha hagyja teljesen lemerülni. A beépített intelligens chip követi és rögzíti a töltési és merülési ciklusokat. Az 

akkumulátor túlzott lemerüléséből és túl sokáig alacsony töltöttségi szinten tartásából eredő károsodásokért nem felel a korlátolt garancia.

        FIGYELMEZTETÉS

Ne próbálja meg szétszerelni az akkumulátort. Tűzveszélyes. Nincs felhasználó által szervizelhető rész.

        FIGYELMEZTETÉS

Ne használja a rollert amikor a környező hőmérséklet kívül esik a motor üzemi hőmérsékletén (lássa: Specifikációk), mert a túl 

alacsony/magas hőmérséklet korlátozni fogja a maximum kapacitást/forgatónyomatékot. A roller használata ilyen körülmények között 

személyi sérüléshez vagy anyagi károkhoz vezethet a kicsúszás illetve esés veszélye miatt.
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Ezt a termék tesztelve volt és megfelelt a ANSI/CAN/UL-2272 szabványoknak.

Az akkumulátor megfelel a UN/DOT 38.3 szabványoknak.

A második akkumulátor megfelel a ANSI/UL 2271 és UN/DOT 38.3 szabványoknak. 

Az Európai Unió megfelelési nyilatkozata
Akkumulátor újrahasznosítási információ az Európai Unió számára

Az akkumulátorok vagy az akkumulátorok csomagolása a 2006/66/EC európai elemekkel és akkumulátorokkal és hulladék elemekkel és 

akkumulátorokkal kapcsolatos irányelv alapján vannak felcímkézve. Az irányelv meghatározza az Európai Unióban alkalmazható 

folyamatát a használt akkumulátorok visszaváltásának és újrahasznosításának. Ezt a címkét különböző akkumulátorokra alkalmazzák, 

jelezve, hogy az akkumulátort nem  szabad eldobni, hanem az életciklus után ezen irányelv alapján visszaváltható. A 2006/66/EC irányelv 

alapján az elemek és akkumulátorok azért vannak felcímkézve, hogy jelöljék, hogy azokat élettartamuk végén külön-külön szükséges 

összegyűjteni és újrahasznosítani.

A címke továbbá jelölheti az akkumulátorban lévő fémes anyagokat (ólom mint Pb, higany mint Hg és kadmium mint Cd). Az elemek és 

akkumulátorok felhasználóinak ezeket általános települési hulladékként eldobni tilos, az elemek és akkumulátorok visszaviteléhez, 

újrahasznosításához és kezeléséhez a vásárlók a rendelkezésére álló gyűjtési hálózatot kell használják. A fogyasztók hozzájárulása fontos 

az elemek és akkumulátorok esetleges környezetre és emberi egészségre gyakorolt hatásainak minimalizálása érdekében a veszélyes 

anyagok esetleges jelenléte miatt.

Elektromos és elektronikus berendezések veszélyes anyagainak korlátozása (RoHS)
Az Európai Unióban 2013. január 3-án vagy azt követően értékesített Ninebot-termékek megfelelnek az egyes veszélyes anyagok 

elektromos és elektronikus berendezésekben való használatának korlátozásáról szóló 2011/65/EU irányelv követelményeinek 

(„RoHS-átdolgozás” vagy „RoHS 2”).

Rádiós és távközlési végberendezésekről szóló irányelv

Segway Europe B.V.
Az EU kapcsolattartói cím csak szabályozási témákban: Hogehilweg 8, 1101CC Amszterdam, Hollandia.

Ezennel a Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. kijelenti, hogy az ebben a szakaszban felsorolt vezeték nélküli eszközök megfelelnek a 

2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

13 Tanúsítványok

A Ninebot és az ikon alakja a Ninebot (Tianjin) Tech. Co., Ltd védjegye; a Segway a Segway Inc. bejegyzett védjegye; a Ninebot by Segway a 
Segway Inc. bejegyzett védjegye; az Android, a Google Play a Google Inc. védjegyei. Az App Store az Apple Inc. szolgáltatási védjegye. A 
megfelelő tulajdonosok fenntartják a jelen kézikönyvben említett védjegyeik jogait. 

A KickScooter a  vonatkozó szabadalmak hatálya alá tartozik. Szabadalmi információkért látogasson el a http://www.segway.com 
weboldalra.

A KickScooter összes nyomtatás idejekor elérhető funkciójához megpróbáltunk leírást és utasítást adni. Azonban az ön KickScootere 
eltérhet kissé a dokumentumban bemutatottól. Az applikáció letöltéséhez és telepítéséhez látogasson el az Apple App Store-ba (iOS) vagy 
a Google Play Áruházba (Android). 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy számos Segway és Ninebot by Segway modell létezik különböző funkciókkal , és az itt említett funkciók 
némelyike lehetséges, hogy nem alkalmazható az Ön készülékére. A gyártó fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül 
megváltoztassa a KickScooter termék és a dokumentáció tervezetét és működését. 

© 2017 Ninebot (Peking) Tech Co. Ltd. Minden jog fenntartva.

14 Védjegy és jogi nyilatkozat
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Kérjük lépjen kapcsolatba velünk, ha használattal, karbantartással vagy biztonsággal kapcsolatos problémákat, illetve a KickScooterrel 

kapcsolatos hibákat tapasztal.

Amerika:
Segway Inc.
14 Technology Drive, Bedford, NH 03110, USA
Tel : 1-603-222-6000
Fax: 1-603-222-6001
Ingyenesen hívható szám: 1-866-473-4929
Értékesítési e-mail cím: customeroperation@segway.com
Szervíz e-mail cím: technicalsupport@segway.com
Weboldal: www.segway.com

Európa, Közel-Kelet és Afrika:
Segway Europe B.V.
Hogehilweg 8, 1101CC Amszterdam, Hollandia
Szervíz e-mail cím: service@segway.eu.com
Weboldal: www.segway.com

Legyen önnél a KickScooter sorozatszáma, mielőtt kapcsolatba lép Segway-jel.

A sorozatszámot a KickScooter alján találja meg, vagy az applikációban a További beállítások -> Általános Információk menüpont alatt.

15 Kapcsolat




