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Täname Ninebot KickScooteri ostmise eest! 

Täname Ninebot KickScooter Max (edaspidi KickScooter) ostmise eest! 
KickScooter on mobiilirakendusega transpordivahend, mis võimaldab teil teiste sõitjatega ühendust luua. Nautige 
sõitmist ja ühenduge sõitjatega kogu maailmas! 

Seda funktsiooni saab kasutada järgmistel mudelitel. 
E22 seeria: E22 / E22D / E22E 
E25 seeria: E25A/E25D/E25E    
E45 seeria: E45 / E45D / E45E 

HOIATUS! 
Kasutage hädapidurduseks alati nii elektroonilist kui ka jalgpidurit. Vastasel korral võite pidurdusvõime 

maksimumtaseme mitte saavutamisel kukkuda ja/või teistega kokku põrkuda. 
* Pilt on ainult viitamiseks. Lisainfot saamiseks tutvuge tegeliku tootega.
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1 Ohutus sõitmisel 

1. KickScooter on vaba aja veetmise vahend. Enne juhtimisoskuste omandamist peate harjutama. Ninebot Inc. (tähendab Ninebot 
(Beijing) Tech Co., Ltd. ning selle tütarettevõtteid ja sidusettevõtteid) ega Segway Inc. ei vastuta vigastuste ega kahjude eest, mis on 
põhjustatud sõitja kogenematusest või selles dokumendis toodud juhiste eiramisest. 

2. Pange tähele, et saate riske vähendada, järgides kõiki selle juhendi juhiseid ja hoiatusi, kuid te ei saa kõiki riske kõrvaldada. Pidage
meeles, et KickScooteriga sõites on oht, et kaotate juhitavuse ning tekkida võivad kokkupõrked ja kukkumised. Avalikesse 
ruumidesse sisenedes järgige alati kohalikke seadusi ja määrusi. Nagu teistegi sõidukite puhul, nõuab suurem kiirus pikemat 
pidurdusteekonda. Järsk pidurdamine madala hõõrdetakistusega pindadel võib põhjustada ratta libisemise või kukkumise. Olge 
ettevaatlik ja jälgige, et sõitmise ajal jääks inimeste ja sõidukite vahele ohutu vahemaa. Olge võõrastesse piirkondadesse 
sisenemisel tähelepanelik ja aeglustage. 

3. Sõites kandke alati kiivrit. Kasutage kinnitatud jalgratta- või rulakiivrit, mis sobitub korralikult lõuarihmaga ja tagab teie pea tagaosa 
kaitse. 

4. Ärge proovige esimest korda sõita aladel, kus võite kokku puutuda laste, jalakäijate, lemmikloomade, sõidukite, jalgrataste
või muude takistuste ning võimalike ohtudega. 

5. Austage jalakäijaid, andes neile alati eesõiguse. Mööduge võimalusel vasakult. Eeskõndijale lähenedes hoidke paremale ja 
aeglustage liikumist. Vältige jalakäijate ehmatamist. Tagant lähenedes andke endast märku ja möödumisel aeglustage liikumist
kõndimiskiiruseni. Kui olukord on tavalisest erinev, järgige kohalikke liiklusseadusi ja -määrusi. 

6. Reguleerimata kohtades järgige selles juhendis toodud ohutusnõudeid. Ninebot Inc. ega Segway Inc. ei vastuta 
ohutusjuhendite rikkumisest põhjustatud varakahjude, tervisekahjustuste/surma, õnnetuste ega õiguslike vaidluste eest. 

7. Ärge lubage kellelgi oma KickScooteriga ise sõita, kui nad pole seda juhendit hoolikalt läbi lugenud ja rakenduses uue juhi juhiseid 
järginud. Uute sõitjate turvalisus on teie vastutusel. Aidake uusi sõitjaid, kuni nad on KickScooteri põhitoimingutega kursis. 
Veenduge, et iga uus sõitja kannaks kiivrit ja muud kaitsevarustust. 

8. Enne igat sõitu kontrollige, et kinnitusdetailid ja kahjustatud osad pole lahtised. Kui KickScooter edastab ebanormaalseid helisid või 
häiresignaali, lõpetage koheselt sõitmine. Diagnoosige oma KickScooterit rakenduse Segway-Ninebot abil ja helistage abi saamiseks
sõiduki müüjale. 

9. Olge tähelepanelikud! Jälgige nii kaugel ees kui ka KickScooteri ees toimuvat - teie silmad on parim vahend takistuste ja madala 
haardumisega pindade (sealhulgas, kuid mitte ainult, niiske maa, lahtine liiv, lahtine kruus ja jää) ohutuks vältimiseks. 

10. Vigastuste ohu vähendamiseks peate läbi lugema ja järgima kõiki selles dokumendis sisalduvaid märkusi „ETTEVAATUST” ja 
„HOIATUS”. Ärge sõitke ohtliku kiirusega. Mitte mingil juhul ei tohi te sõita sõiduteel. Tootja soovitab ratturite vanuseks vähemalt
14 aastat. Järgige alati ohutusjuhiseid: 

A. Inimesed, kes ei tohiks KickScooteriga sõita: 

i. Alkoholi- või narkojoobes isikud. 

ii. Igaüks, kes põeb haigust, mis seab nad ohtu, kui nad tegelevad pingelise füüsilise tegevusega. 

iii. Igaüks, kellel on probleeme tasakaalu või motoorikaga, mis häirib nende võimet säilitada tasakaalu. 

iv. Igaüks, kelle kaal on väljaspool kehtestatud piire (vt tehnilised andmed).

v. Rasedad.

B. Alla 18-aastased noored peaksid sõitma täiskasvanute järelevalve all. 

C. Selle tootega sõitmisel järgige kohalikke seadusi ja määrusi. Ärge sõitke kohtades, kus kohalikud seadused seda keelavad. 

D. Ohutuks sõitmiseks peate suutma selgelt näha, mis teie ees on ning te peate olema teistele selgelt nähtav. 

E. Ärge sõitke lumisel, vihmasel ega niiskel, mudasel, jäisel või mis tahes põhjusel libedaks muutunud teel. Ärge sõitke üle 
takistuste (liiv, lahtine kruus või oksad). See võib põhjustada tasakaalu või pidamise kadumise ning kukkumise. 

11. Ärge proovige KickScooterit laadida, kui sõiduk, laadija või pistikupesa on märg.

12. Kasutage laadimisel ülepingekaitset, nagu ka kõikide elektrooniliste seadmete puhul selleks, et kaitsta oma KickScooterit 
vooluallikatest ja pingekõikumistest põhjustatud kahjustuste eest. Kasutage ainult komplekti kuuluvat Segway laadijat. Ärge 
kasutage teiste mudelite laadijat. 

13. Kasutage ainult Nineboti või Segway poolt heaks kiidetud osi ja tarvikuid. Ärge ehitage oma KickScooterit ümber. KickScooteri 
modifitseerimine võib häirida KickScooteri tööd, põhjustada tõsiseid vigastusi ja/või kahjustusi ning tühistada piiratud garantii. 

14.  Lapsed ei tohi mängida KickScooteri ega selle osadega, samuti ei tohi lapsed seda puhastada ega hooldada. Sõiduki kasutamisel 
edastatakse vibratsiooni juhi kogu kehale. 

15.  Asetage KickScooteri tugijalg alati tasasele ja kindlale pinnale. KickScooteri jalg tuleb asetada vastu kallakut selleks, et sõiduk 
ümber ei kukuks. Ärge kunagi asetage KickScooterit esiküljega kallakust allapoole, sest tugijalg võib sulguda ja sõiduk läheb ümber. 
Kui KickScooter toetub tugijalale, kontrollige selle stabiilsust, et vältida kukkumisohtu (libisemise, tuule või kerge löögi korral). 
Ärge parkige KickScooterit hõivatud piirkonda, vaid pigem seina äärde. Võimaluse korral parkige KickScooter alati tasasele pinnale. 

16.  Parema sõiduelamuse saamiseks on soovitatav toodet regulaarselt hooldada.                                                                                                 

17. Enne aku laadimist lugege palun kasutusjuhendit. 

18.  Ärge puudutage pidurisüsteemi, sest see võib põhjustada vigastusi. 

19.  A-kaalutud helirõhu tase on väiksem kui 70 dB (A). KickScooteri poolt edastatav mehaaniline vibratsioon on väiksem kui 2,5 m/s2. 
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2 Pakendi sisu 

Juhtraud Põhiraam 

3 Joonis 

Esituli 

Elektrooniline gaas 

Armatuurlaud ja toitenupp 
Elektrooniline pidur 

Spidomeeter 
Veaekraan Ülekuumenemise ikoon 

Kasutaja dokumendid Kokkupaneku
hoob 

Bluetooth Toiterežiim     

Toite olek 

Teine akupakk 

Lisatarvikud 

Kruvi × 7 
(üks lisaks) 

3mm 
kuuskantvõti 

Kell 

Vars (aku hoidik) 

Teise aku pesa 

Reflektor* 
* Mudelitele E22D, E22E,

E25 ja E45 seeriast. 

Ratta mootor 

Reflektor* 
* E22D, E22E, E25 ja E45 seeriale.

Armatuurlaud ja toitenupp 

Teine akupakk*
* Ainult E45 seeria.

Laadimispesa 

Toitenupp 
(multifunktsionaalne)  

Kokkupanekupedaal 

Tagumine poritiib/jalgpidur 

Kindlustusplaadi piirkond* 
* Sõidukile E22D, E25D ja E45D.

Magnetiline pidur* 
* E25 ja E45 seeriale.
Tugijalg 

KickScooteri lahti pakkimisel kontrollige, kas eelpool toodud tooted on pakendis. Kui teil mõni komponent puudub, pöörduge sõiduki 
müüja poole. Pärast kõikide komponentide olemasolu ja korrasoleku kontrollimist saate KickScooteri kokku panna. 

Palun hoidke karpi ja pakkematerjale alles juhuks, kui teil on vaja tulevikus oma KickScooter tagasi saata. 

Enne koostamist, tarvikute lisamist või raami puhastamist ärge unustage KickScooterit välja lülitada ja toitejuhet lahti ühendada. 

Spidomeeter: Näitab hetkekiirust. Samuti kuvatakse tõrgete tuvastamisel veakoode. 
Aku tase: Näitab aku järelejäänud taset 5 tulbaga. Iga tulp võrdub umbes 20% tasemega. Toiterežiim; 
—Punane "S" ikoon: Sportrežiim (maksimaalne võimsus/kiirus). 
—Valge "S" ikoon: Standardrežiim (keskmine võimsus/kiirus). 
—"S" ikoon puudub: Kiirusepiirangu režiim (minimaalne võimsus/kiirus). 
Bluetooth: Vilkuv Bluetoothi ikoon näitab, et sõiduk on ühenduse loomiseks valmis. Põlev Bluetoothi ikoon näitab, et sõiduk on ühendatud 
mobiilseadmega. 
Toitenupp: Sisse lülitamiseks vajutage lühidalt. Välja lülitamiseks hoidke pikalt all. Sisse lülitatud olekus vajutage esitule sisse ja välja 
lülitamiseks. Toiterežiimi muutmiseks vajutage kaks korda järjest. 
Ülekuumenemise ikoon: Termomeetri ikoon näitab alati, kui aku temperatuur on jõudnud väärtuseni 50 °C  Sel ajal ei saa sõidukiga 
normaalselt kiirendada ja selle laadimine ei pruugi toimida. Ärge kasutage sõidukit enne, kui temperatuur on normaliseerunud. 
Veaekraan: Põlev mutrivõtme ikoon näitab sõiduki tõrget. 

Akulaadija 

KomplektisMüüakse eraldi 

E45 seeria E25 seeria E22 seeria 

PIIRATUD GARANTII KIIRJUHEND KASUTUSJUHEND 
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4 KickScooteri koostamine 5 Teise akupaki paigaldamine (lisavalik) Hoiatus: palun kasutage ainult selle tootega
kaasas olevaid kruvisid. 

1. Klappige vars koost lahti ja lükake seda kuni 
klõpsatuseni. Tõstke kokkupaneku pedaal
üles. Seejärel avage KickScooteri
toetamiseks tugijalg. 
Märkus: Veenduge, et kokku klappimise 
mehhanismi lukustustelg on korralikult 
kinnitatud. 

Lukustustelg 

3. Paigaldage kuus kruvi (kaks mõlemal küljel)
kaasas oleva kuuskantvõtmega.

2. Ühendage kindlalt juhtmed juhtraua ja
varre sees. Lükake juhtraud varre külge. 
Jälgige õiget suunda. 

Esituli peab olema 
ette suunatud 

4. Veenduge, et KickScooterit saab sisse ja välja
lülitada. 

1. Eemaldage kolm varre kruvi. Seejärel eemaldage kate
laadimispesa lähedalt ja eemaldage M3 kruvi. 

3. Paigaldage väline aku siinile ja kinnitage see selle tootega 
kaasas olevate M4 (20 mm) kruvide (2 tk) ja M3 kruvi (1 tk) 
abil. Pärast nende nõuetekohast paigaldamist katke 
kruviaugud kummist korkidega.

Paigaldage siin M4 (10mm) kruvidega (3 tk), mis on 
selle tootega kaasas. Veenduge, et see on korralikult 
fikseeritud. 

4. Veenduge, et KickScooterit saab sisse ja välja lülitada.

1 3 2 
4 6 5 
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6 Esimene sõit KickScooteriga sõitma õppimisel tekivad ohutusriskid. Enne esimest sõitu peate läbi 
lugema rakenduses toodud ohutusjuhised. 

Teie ohutuse huvides ei ole teie uus KickScooter aktiveeritud ja pärast sisse lülitamist kostub 
aeg-ajalt piiks. 

Kuni aktiveerimiseni hoiab KickScooter väga madalat sõidukiirust ja selle täielikku 
funktsionaalsust ei saa kasutada. Installige rakendus oma mobiilseadmesse (Bluetooth 4.0 
või uuem), looge ühendus KickScooteriga Bluetoothi abil ja järgige rakenduse juhiseid, et 
KickScooter aktiveerida ja nautida täielikku jõudlust. 

Rakenduse Segway-Ninebot rakenduse allalaadimiseks skannige QR-koodi (iOS 9.0 ja uuemad, Android ™ 4.3 ja 
uuemad). 

7 Laadimine 

Laadimise 
sammud: 

Avage 
laadimispesa 
kate. 

Sisestage 
laadimispistik. 

Kui olete 
lõpetanud, 

sulgege 
laadimispesa 

kate. Paigaldage Segway-Ninebot rakendus ja 
registreeruge/logige sisse. 

Lülitage KickScooter sisse. Vilkuv Bluetoothi ikoon 
näitab, et KickScooter on ühenduse loomiseks 
valmis. HOIATUS 

Ärge laadige seadet, kui laadimispesa või toitejuhe on märg. Ärge laadige ega kasutage akut, kui see on kahjustatud või 
kui sellel on veejälgi. 
KickScooter on täielikult laetud, kui laadija LED muutub punasest (laadimine) roheliseks (laetud). Kui olete lõpetanud, 
sulgege laadimispesa kate. 

8 Sõitma õppimine 

Klõpsake ühendamiseks “Vehicle”→“Search vehicle”. 
Kui ühendus õnnestub, edastab KickScooter piiksu. 
Bluetoothi ikoon lõpetab vilkumise ja jääb põlema. 

Järgige rakenduse juhiseid, et KickScooterit aktiveerida ja õppida seda, kuidas turvaliselt sõita. 
Nüüd saate hakata KickScooterit kasutama, kontrollima rakenduse abil selle olekut ja suhelda teiste kasutajatega. 
Lõbutsege! 

Võimalike vigastuste minimeerimiseks kandke 
sobivat kiivrit ja teisi kaitsevahendeid. 

1. Lülitage sõiduk sisse ja kontrollige võimsuse
taset. Laadige sõidukit, kui aku laetuse tase 
on madal. 

L
 
aadimispesa

2 1 

3 

4 

Laadimispesa 
(kui kasutatakse 
koos teise 
akuga) 

Vehicle Fans Mome nts Discover Me  
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9 Hoiatused HOIATUS 
Nende juhiste eiramine võib põhjustada tõsiseid vigastusi. 

2. Seisake ühe jalaga jalatoel ja lükake teise
jalaga hoogu. 

3. Pange teine jalg jalatoele nii, et mõlemad jalad 
püsiksid stabiilsena. Kui olete tasakaalus, vajutage
kiirendamiseks gaasihooba. 
Märkus: Teie ohutuse huvides ei lülitu mootor
sisse enne, kui roller jõuab kiiruseni 4 km/h.
Kiirust saab rakenduse kaudu reguleerida. 

ÄRGE sõitke tõukerattaga 
vihma käes. 

Hoidke kiirus vahemikus 5–10 km/h, kui sõidate üle kõrgenduste, 
liftiukse liikumisteede, läbi auklike teede või teiste 
ebaühtlaste pindade. Mainitud pindade paremaks läbimiseks 
painutage veidi põlvi. 

4. Aeglustamiseks vabastage gaasihoob. 
Vajutage elektroonilist pidurit ja asetage 
samal ajal tagumisele poritiivale jalg järsuks
pidurdamiseks. 

5. Pööramiseks muutke kehaasendit  ja
pöörake veidi juhtrauda. 

HOIATUS 
Tugeval pidurdamisel võite veojõu kaotamise ja kukkumiste tõttu põhjustada tõsiseid vigastusi. Hoidke mõõdukat 
kiirust ja pöörake tähelepanu võimalikele ohtudele. Ukseavade läbimisel jälgige oma 

pead. 
Allamäge sõites jälgige kiirust. Kasutage suurel kiirusel 
sõites mõlemat pidurit. 
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ÄRGE vajutage KickScooterit kõrval 
lükates gaasihooba. 

ÄRGE kandke juhtraual raskeid esemeid. 

Vältige takistuste kogunemist 
rehvi/ratta külge. 

ÄRGE sõitke tõukerattaga ühel 
jalal. 

ÄRGE sõitke avalikel teedel, kiirteedel 
või maanteedel. 

ÄRGE sõitke läbi lompide või teiste 
veekogude. Sellisel juhul vähendage 
kiirust ja mööduge takistusest.  

ÄRGE pöörake juhtrauda liigselt siis, kui sõidate 
suurel kiirusel. 

KickScooter on mõeldud ainult ühele sõitjale. 
Ärge sõitke koos teise inimesega. Ärge 
sõidutage last.  
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10 Kokkuklappimine ja transportimine 

ÄRGE astuge sõitmise ajal 
kokkuklappimise pedaalile. 

ÄRGE puudutage rummu mootorit pärast 
sõitmist, sest see võib olla kuum. 

Astuge kokku klappimise pedaalile, 
lükates samal ajal juhtrauda kergelt 
ette. 

Seejärel keerake juhtrauda 
alla, kuni see lukustub 
tagumise poritiiva külge. 

Kui teie KickScooter on 
kokku klapitud, hoidke seda 
kaasas kandmiseks lihtsalt 
varrest. 

11 Hooldus 

 ÄRGE eemaldage sõidu ajal 
käsi juhtraualt Ärge juhtige 
ainult ühe käega. 

ÄRGE sõitke treppidest üles ja alla ega 
hüpake üle takistuste. 

Puhastamine ning hoiustamine 

Pühkige raam puhtaks pehme ja niiske lapiga. Raskesti eemaldatavat mustust saab hambaharja ja -pastaga puhtaks pühkida, seejärel 
puhastage seda pehme niiske lapiga. 

MÄRKUS 

Ärge peske KickScooterit alkoholi, bensiini, atsetooniga ega teiste söövitavate/lenduvate lahustitega. Need ained võivad kahjustada 
KickScooteri välimust ja sisemist struktuuri. Ärge peske KickScooterit survepesuriga. 

HOIATUS 

Enne puhastamist veenduge, et KickScooter on välja lülitatud, toitejuhe on lahti ühendatud ja laadimispesa kummikork on tihedalt suletud; 
vastasel juhul võite kahjustada elektroonilisi komponente. 

Hoidke KickScooterit jahedas ja kuivas kohas. Ärge hoidke seda pikema aja jooksul õues. Päikesevalguse ja äärmuslike temperatuuride  HOIATUS 
Hoidke mõlemad käed alati juhtraual või te võite tasakaalu kaotamise ja kukkumise tõttu saada 
tõsiseid vigastusi. 

(nii kuuma kui ka külma) mõju kiirendab plastikust komponentide vananemisprotsessi ja võib lühendada aku tööiga. 

Kokkuklappimine
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Aku hooldus ja eemaldamine 

Ärge eemaldage akut. Aku eemaldamine on keeruline ja võib sõiduki kasutamist muuta: Kui sõidukile kehtib garantii, võite pöörduda 
volitatud hooldusfirma poole. Kui garantii ei kehti, võite pöörduda spetsialiseeritud hooldusfirmasse omal valikul. Hooldusfirmade loend 
on toodud saidil  www.segway.com. Lisaküsimuste korral külastage veebisaiti www.segway.com. 

Ärge hoidke ega laadige akut temperatuuridel, mis on väljaspool lubatud piire (vt tehnilised andmed). Ärge läbistage akut. Akude 
ringlussevõtu ja/või utiliseerimise kohta lugege kohalikke seadusi ja määrusi. Hästi hooldatud aku võib probleemideta töötada isegi 
pärast paljude kilomeetrite läbimist. Laadige akut pärast igat sõitu ja vältige aku täielikku tühjenemist. Toatemperatuuril (22 °C) 
kasutamisel on läbitav distants ning aku jõudlus parimal tasemel; arvestades, et selle kasutamine temperatuuril alla 0 °C võib distantsi ja 
jõudlust vähendada. Tavaliselt on temperatuuril -20 °C laetusaste poole väiksem kui  temperatuuril 22 °C poole väiksem. Aku laetus 
taastub temperatuuri tõustes. Lisateavet leiate rakendusest. 

Rehvide vahetamine 

Tootega kaasasolevad rehvid tuleb rattale monteerida professionaalses remonditöökojas. Rataste eemaldamine on keeruline ja vale 
koostamine võib põhjustada ebastabiilsust ja toimimishäireid: 
– Kui sõidukile kehtib garantii, pöörduge volitatud hooldusfirma poole.  Hooldusfirmade loend on toodud saidil  www.segway.com. 
– Kui garantii ei kehti, võite pöörduda spetsialiseeritud hooldusfirmasse omal valikul. 
– Lisaküsimuste korral külastage veebisaiti www.segway.com. MÄRKUS 

Tavaliselt peaks täis laetud aku energiat säilitama 120–180 päeva. Vähese laetusastmega aku peaks energiat ooterežiimis säilitama 
30–60 päeva. Ärge unustage pärast iga kasutamist akut laadida. Aku täielik tühjenemine võib akut kahjustada. Aku sees olev 
elektroonika registreerib aku laadimise ja tühjenemise seisukorra; Piiratud garantii  
ei kata kahjustusi, mis on tekkinud üle- või alajaotuse tagajärjel.

 HOIATUS 

Ärge laadige ega kasutage akut, kui see on kahjustatud või kui sellel on veejälgi. Ärge üritage akut lahti võtta. Tulekahjuoht. Sõiduki sees ei 
ole kasutaja poolt hooldatavaid detaile. 

 HOIATUS 

Ärge sõitke, kui ümbritseva õhu temperatuur on väljaspool masina lubatud töötemperatuuri (vt tehnilised andmed), sest madal/kõrge 
temperatuur piirab maksimaalset võimsust/pöördemomenti. See võib libisemise või kukkumise tagajärjel põhjustada tervisekahjustusi 
või tekitada varalist kahju. 

Muud 

Trafo välist painduvat kaablit ei saa asendada; kui juhe on kahjustatud, tuleb trafo ära visata ja asendada uuega.Lisaküsimuste korral 
külastage veebisaiti www.segway.com. 

Õnnetuse või rikke korral: Kui sõidukile kehtib garantii, pöörduge volitatud hooldusfirma poole. Kui garantii ei kehti, võite pöörduda 
spetsialiseeritud hooldusfirmasse omal valikul.  Hooldusfirmade loend on toodud saidil  www.segway.com. Lisaküsimuste korral külastage 
veebisaiti www.segway.com. 

Kasutusjuhendi sõnastuse lihtsustamiseks oleme teinud pingutusi. Kui toiming tundub kasutaja jaoks liiga keeruline, soovitatakse 
tal pöörduda volitatud või spetsialiseeritud remonditöökoja või klienditeeninduse poole. 

12 Tehnilised andmed 

Nimetus E22E/E22D E22 

Mõõdud 
Pikkus x Laius x Kõrgus 111 × 42 × 112 cm 109 × 42 × 112 cm 
Kokku voldituna: Pikkus x Laius x 
Kõrgus 

114 × 42 × 36 cm 113 × 42 × 36 cm 

Kaal Netokaal Umbes 13,5 kg 

Sõitja 
Kandevõime 25 – 100 kg 
Soovitatav vanus 14 + aastat 
Soovitatav pikkus 120 – 200 cm 

Parameetrid 

Max kiirus 20 km/h 
Tavaline sõiduulatus [1] 22 km 
Max kalle 15% 
Läbitav maastik asfalt/sile tee; takistused < 1 cm; praod < 3 cm 
Töötemperatuur -10 – 40 °C
Säilitustemperatuur -20 – 50 °C
IP kaitseaste IPX4 
Laadimise kestus Umbes 3,5 tundi 

Aku 

Nimipinge: 36 V 
Max laadimispinge 42 V  
Laadimistemperatuur 0 – 40 °C 

Nimienergia 184 Wh 

Nimivõimsus 5100 mAh 
Aku haldussüsteem Ülekuumenemise, lühise, liigvoolu ja ülelaadimise kaitse 

Akude arv [2] 1 
Mootor Nominaalvõimsus 300 W, 0,3 kW 

Laadija 

Väljundvõimsus 71 W, 0,071 kW 
Sisendpinge 100–240 V~ 
Väljundpinge 42 V  
Väljundvool 1,7 A 

Funktsioonid
Pidurituli LED tagatuli 
Sõitmisrežiimid Kiiruse piiramise režiim, Standardrežiim ja Sportrežiim 

Rehv  Rehvid Dual Density rehvid. Materjal: sünteetiline kumm. Suurus: 9 tolli 

[1] Tüüpiline vahemik: testitud täisvõimsusel sõites, koormus 75 kg, temperatuur 25 °C, 60% kõnniteel liikumise maksimaalsest kiirusest. 
* Mõnede vahemikku mõjutavate tegurite hulka kuuluvad: kiirus, käivituste ja peatuste arv, ümbritseva keskkonna temperatuur jne. 

[2] Kõikidele KickScooter mudelitele võiks teise aku paigaldada. Sellisel juhul muutuvad mõned parameetrid. 

http://www.segway.com/
http://www.segway.com/
http://www.segway.com/
http://www.segway.com/
http://www.segway.com/
http://www.segway.com/
http://www.segway.com/
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http://www.segway.com/
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[1] Tüüpiline vahemik: testitud täisvõimsusel sõites, koormus 75 kg, temperatuur 25 °C, 60% kõnniteel liikumise maksimaalsest kiirusest. * Mõnede 
vahemikku mõjutavate tegurite hulka kuuluvad: kiirus, käivituste ja peatuste arv, ümbritseva keskkonna temperatuur jne.
[2] Kõikidele KickScooter mudelitele võiks teise aku paigaldada. Sellisel juhul muutuvad mõned parameetrid. 

Tüüpiline vahemik: testitud täisvõimsusel sõites, koormus 75 kg, temperatuur 25 °C, 60% kõnniteel liikumise maksimaalsest 
kiirusest. * Mõnede vahemikku mõjutavate tegurite hulka kuuluvad: kiirus, käivituste ja peatuste arv, ümbritseva keskkonna 
temperatuur jne.

Nimetus E45 E45D E45E 

Mõõdud 
Pikkus x Laius x Kõrgus 116 × 42 × 117 cm 
Kokku voldituna: Pikkus x Laius x 
Kõrgus 

119 × 42 × 36 cm 

Kaal Netokaal 16,4 kg 

Sõitja 
Kandevõime 25 – 100 kg 
Soovitatav vanus 14 + aastat 
Soovitatav pikkus 120 – 200 cm 

Parameetrid 

Max kiirus 30 km/h 20 km/h 25 km/h 
Tavaline sõiduulatus 1) 45 km 
Max kalle 20 % 
Läbitav maastik asfalt/sile tee; takistused < 1 cm; praod < 3 cm 
Töötemperatuur -10 – 40 °C
Säilitustemperatuur -20 – 50 °C
IP kaitseaste IPX4 
Laadimise kestus Umbes 7,5 tundi 

Aku 

Nimipinge: 36 V 
Max laadimispinge 42 V 
Laadimistemperatuur 0 – 40 °C 

Nimienergia 368 Wh 
Nimivõimsus 10,2 Ah 
Aku haldussüsteem Ülekuumenemise, lühise, liigvoolu ja ülelaadimise kaitse 

Akude arv 2 
Mootor Nominaalvõimsus 300 W, 0,3 kW 

Laadija 

Väljundvõimsus 71 W, 0,071 kW 
Sisendpinge 100–240 V~ 
Väljundpinge 42 V  
Väljundvool 1,7 A 

Funktsioonid

Pidurituli LED tagatuli 
Amortisaator Eestvaade 
Sõitmisrežiimid Kiiruse piiramise režiim, Standardrežiim ja Sportrežiim 
Ümbritsev valgus Kohandatav värv / Kohandatav värv 

Rehv Rehvid Dual Density rehvid. Materjal: sünteetiline kumm. Suurus: 9 tolli 

Nimetus E25D E25E E25A 

Mõõdud 
Pikkus x Laius x Kõrgus 116 × 42 × 117 cm 
Kokku voldituna: Pikkus x Laius x 
Kõrgus 

119 × 42 × 36 cm 

Kaal Netokaal Umbes 14,4 kg 

Sõitja 
Kandevõime 25 – 100 kg 
Soovitatav vanus 14 + aastat 
Soovitatav pikkus 120 – 200 cm 

Parameetrid 

Max kiirus 20 km/h 25 km/h 28 km/h 
Tavaline sõiduulatus [1] 25 km 
Max kalle 15% 
Läbitav maastik asfalt/sile tee; takistused < 1 cm; praod < 3 cm 
Töötemperatuur -10 – 40 °C
Säilitustemperatuur -20 – 50 °C
IP kaitseaste IPX4 
Laadimise kestus Umbes 4 tundi 

Aku 

Nimipinge: 36 V 
Max laadimispinge 42 V 

Laadimistemperatuur 0 – 40 °C 

Nimienergia 215 Wh 
Nimivõimsus 5960 mAh 
Aku haldussüsteem Ülekuumenemise, lühise, liigvoolu ja ülelaadimise kaitse 

Akude arv [2] 1 
Mootor Nominaalvõimsus 300 W, 0,3 kW 

Laadija 

Väljundvõimsus 71 W, 0,071 kW 
Sisendpinge 100–240 V~ 
Väljundpinge 42 V  
Väljundvool 1,7 A 

Funktsioonid

Pidurituli LED tagatuli 
Amortisaator Eestvaade 
Sõitmisrežiimid Kiiruse piiramise režiim, Standardrežiim ja Sportrežiim 
Ümbritsev valgus / Kohandatav värv Kohandatav värv 

Rehv Rehvid Dual Density rehvid. Materjal: sünteetiline kumm. Suurus: 9 tolli 
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