Série ES

Manual do Usuário

O fabricante reserva se o direito de fazer alterações no produto, liberar atualizações de firmware e atualizar este
manual a qualquer momento. Visite www.segway.com ou verifique o App para baixar os materiais mais recentes para
os usuários. Você deve instalar o aplicativo, ativar o seu KickScooter para obter as últimas atualizações e instruções
de segurança.
www.segway.com
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Certificado ANSI/CAN/UL-2272; certificado ANSI/UL 2271.
Visite www.segway.com para baixar o manual do usuário.
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Aproveite o seu passeio e conecte-se com condutores em todo o mundo!

ATENÇÃO!
Use sempre ambos os freios, elétrico e freio do pé para parar em caso de emergência. Caso contrário,
você corre o risco de cair e/ou colidir por não atingir a máxima capacidade de frenagem.
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1 Segurança na Condução

gelo).
10. Para reduzir o risco de lesões, você deve ler e seguir todos os avisos de "CUIDADO" e "ADVERTÊNCIA" deste documento. Não

1. O KickScooter é um veículo recreativo. Antes de dominar habilidades de condução, você precisa praticar. A Ninebot Inc.
(significa Ninebot (Pequim) Tech Co., Ltd. e suas subsidiárias e afiliadas), nem a Segway Inc. será responsável por
quaisquer lesões ou danos causados pela inexperiência do condutor ou por não seguir as instruções deste documento.
2. Por favor, entenda que você pode reduzir o risco seguindo todas as instruções e avisos deste manual, mas você não pode
eliminar todos os riscos. Lembre-se de que, sempre que estiver conduzindo o KickScooter, você corre o risco de ter lesões
devido à perda de controle, colisões e quedas. Ao entrar em espaços públicos, sempre cumpra as leis e regulamentos
locais. Tal como acontece com outros veículos, velocidades mais rápidas requerem uma maior distância de frenagem. A
frenagem repentina em superfícies de baixa tração pode levar ao deslizamento da roda ou queda. Seja cauteloso e
mantenha sempre uma distância segura entre você, outras pessoas ou veículos ao conduzir. Fique alerta e diminua a
velocidade ao entrar em áreas desconhecidas.
3. Sempre use capacete ao conduzir. Use capacete de bicicleta ou skate aprovado e que encaixe adequadamente a correia
no queixo e que proteja a parte traseira da cabeça.
4. Não arrisque seu primeiro passeio em áreas onde possa encontrar crianças, pedestres, animais de estimação, veículos,
bicicletas ou outros obstáculos e perigos potenciais.
5. Respeite os pedestres sempre cedendo o direito de passagem. Passe pela esquerda sempre que possível. Ao aproximar
um pedestre pela frente, fique para a direita e desacelere. Evite pedestres inusitados. Ao se aproximar por trás, anuncie-se
e diminua a velocidade ao passar. Obedeça as leis e regulamentos de trânsito locais em situações diferentes.
6. Em locais sem legislação, siga as diretrizes de segurança descritas neste manual. Nem a Ninebot Inc. nem a Segway Inc.
são responsáveis por danos materiais, ferimentos pessoais/morte, acidentes ou processos legais causados por violações
das instruções de segurança.
7. Não permita que qualquer pessoa conduza seu KickScooter por conta própria, a menos que tenha lido atentamente este
manual e siga o Tutorial do Novo Condutor no aplicativo. A segurança dos novos condutores é sua responsabilidade.
Ajude os novos condutores até se sentirem confiáveis com a operação básica do KickScooter. Certifique-se de que cada
novo condutor use um capacete e outros instrumentos de proteção.
8. Antes de cada passeio verifique se não há fixadores soltos e componentes danificados. Se o KickScooter fizer barulhos

ande a uma velocidade insegura. Em nenhuma circunstância, você deve andar nas estradas com veículos motorizados. O
fabricante recomenda que os condutores tenham idades entre 14 e 60 anos. Siga sempre estas instruções de segurança:
A. Pessoas que não devem conduzir o KickScooter incluem:
i. Qualquer pessoa sob influência de álcool ou drogas.
ii. Qualquer pessoa que sofra de doenças que os coloque em risco ao se envolverem em atividade física exaustiva.
iii. Qualquer pessoa que tenha problemas de equilíbrio ou habilidades motoras que possam interferir em sua capacidade de
manter o equilíbrio.
iv. Qualquer pessoa cujo peso esteja fora dos limites estabelecidos (ver Especificações).
v. Mulheres grávidas.
B. Condutores com menos de 18 anos de idade devem andar sob supervisão de um adulto.
C. Cumpra as leis e regulamentos locais ao conduzir este veículo. Não ande quando estiver proibido pelas leis locais.
D. Para andar com segurança, você deve ser capaz de ver claramente o que está na sua frente e você deve estar claramente
visível para os outros.
E. Não ande na neve, na chuva, em estradas molhadas, com lama, com gelo ou escorregadias por nenhum motivo. Não ande
sobre obstáculos (areia, cascalho ou outros). Isso pode resultar em perda de equilíbrio ou tração e pode causar queda.
11. Não tente carregar o seu KickScooter se o carregador ou a tomada estiverem molhados.
12. Como em qualquer dispositivo eletrônico, ao carregar use um protetor contra surtos para ajudar a proteger o seu KickScooter de
danos causados por quedas de energia e pontos de tensão. Use apenas o carregador da Segway. Não use um carregador de
qualquer produto de modelo diferente.
13. Use apenas peças e acessórios aprovados por Ninebot ou Segway. Não modifique seu KickScooter. As modificações no seu
KickScooter podem interferir no funcionamento do KickScooter, podem resultar em lesões e/ou danos graves e podem anular a
Garantia Limitada.

anormais ou sinalizar um alarme, pare imediatamente de andar. Diagnostique o seu KickScooter através do Ninebot pelo
App Segway e chame seu revendedor/distribuidor para o serviço.
9. Esteja alerta! Observe tanto ao redor quanto em frente ao seu KickScooter - seus olhos são a sua melhor ferramenta para
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evitar obstáculos e superfícies de baixa tração (incluindo, mas não limitado a, solo molhado, areia solta, cascalho solto e
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2 Lista da embalagem

3 Diagrama
Acelerador eletrônico

Guidão

Chassí

Painel de controle e botão de energia
Farol

Freio eletrônico

Materiais do Usuário

Velocímetro
Trava dobrável

MANUAL DO USUÁRIO

Haste (cabine de bateria)

GARANTIA LIMITADA

INÍCIO RÁPIDO

Bluetooth

Modo de
energia
Nível de energia
Botão de energia
(multifuncional)

Porta de carregamento

Pacote da Segunda Bateria

Porta da Segunda bateria
Pedal dobrável
ES1

ES2

Vendido separadamente

ES4

Para-choque traseiro/
para-brisas

Incluído

Motor do cubo
Acessórios
Parafuso de cabeça lisa
M4 x 5 (um extra)

Chave Sextavada M4

Kickstand

Carregador de Bateria

Painel de controle & Botão de Energia
Velocímetro: Indica a velocidade atual. Também exibe códigos de erro quando detecta falhas.
Nível de energia: Indica o nível de bateria restante com 5 barras. Cada barra equivale a aproximadamente 20% do nível de energia.

Ao abrir o seu KickScooter, verifique se os itens acima estão incluídos na embalagem. Se você não encontrar algum componente, entre
em contato com o revendedor/distribuidor ou com o centro de assistência mais próximo (consulte os contatos no manual do usuário).
Depois de verificar se todos os componentes estão presentes e em boas condições, você pode montar o seu novo KickScooter.
Por favor, guarde a caixa e os materiais da embalagem para caso você precise enviar seu KickScooter futuramente.
Lembre-se de desligar o seu KickScooter e desconectar o cabo de energia antes de conduzir, colocar acessórios ou limpar o mainframe.
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Modo de energia (clique duas vezes no botão liga/desliga para mudar o modo):
—Ícone "S" Vermelho: Modo esporte (potência/velocidade máxima e alcance reduzido).
—Ícone "S" Branco: Modo padrão (potência/velocidade e alcance moderado).
—Sem Ícone "S": Modo limite de velocidade (potência/velocidade mínima e alcance aumentado).
Bluetooth: um ícone Bluetooth piscando indica que o veículo está pronto para se conectar. O ícone Bluetooth ligado indica que o veículo
está conectado a um dispositivo móvel.
Botão de energia: Pressione rapidamente para ligar. Pressione prolongada mente para desligar. Quando ligado, um clique simples para
ligar/desligar o farol. Duplo clique para mudar o modo de energia.
05

5 Instalando uma segunda bateria

4 Montando seu KickScooter
1. Desdobre a haste e empurre-a até ouvir um
clique. Em seguida, desdobre o suporte para
apoiar o scooter.

2. Conecte firmemente os fios dentro do
guidão e da haste. Deslize a alça na haste.
Esteja ciente da orientação correta.

FSiga estes passos ao instalar uma segunda bateria:
1. Remova os três parafusos da haste, como
mostrado. Em seguida, retire a tampa perto da
porta de carregamento.

2 Instale o suporte e prenda firmemente com os
2.
três parafusos, como mostrado.

3. Instale a bateria no suporte e aperte firmemente
os parafusos.

4. Verifique se o seu KickScooter liga e desliga.

Luz dianteira

3. Instale quatro parafusos (dois em cada lado) com a
chave hexagonal incluída na embalagem.

06

4. Verifique se o seu KickScooter liga e desliga.
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6 Primeiro
Passeio

Existem riscos de segurança quando estiver aprendendo a conduzir o KickScooter. Você
deve ler as Instruções de segurança através do App antes do primeiro passeio.

7 Carregando

Para sua segurança, o seu novo KickScooter não está ativado e será emitido um sinal sonoro
ocasionalmente após ser Ligado.
Até ativado, o KickScooter mantém uma velocidade de condução muito baixa e não pode ser
conduzido com sua função completa. Instale o aplicativo em seu dispositivo móvel (com Bluetooth
4.0 ou superior), conecte-se ao KickScooter via Bluetooth e siga as instruções do aplicativo para
ativar o seu KickScooter e aproveitar seu completo desempenho.

Dicas de carregamento

Porta de carga
ES1/ES2

Porta de carga
ES4

Abra a tampa da
porta de
carregamento.

Escaneie o código QR para baixar o aplicativo (iOS 8.0 ou superior, Android ™ 4.3 ou superior).

1 Instale o aplicativo e registre-se/faça o login.

2 Ligue o KickScooter. Um ícone Bluetooth
piscando indica que o KickScooter está
aguardando uma conexão.

Insira o
Feche a tampa da
plugue porta de carregamento
de carga.
quando terminar.

ATENÇÃO
Não conecte o carregador se a porta de carregamento ou o cabo de carga estiver molhado.
Seu KickScooter está totalmente carregado quando o LED no carregador muda de vermelho (carregando)
para verde (carregado). Feche a tampa da porta de carregamento quando não estiver carregando.

8 Aprender a Conduzir

3 Clique em "Veículo" "Dispositivo de pesquisa" para
se conectar ao seu KickScooter.
O KickScooter emitirá um sinal sonoro quando a
conexão for bem-sucedida. O ícone Bluetooth
deixará de piscar e permanecerá ligado.

08

Vehicle

N Fans Club

Discover

Me

4 Siga as instruções do aplicativo para ativar o KickScooter e aprender a andar com segurança.
Agora você pode começar a usar seu KickScooter, verificar o status com o App e interagir com outros usuários.
Divirta-se!

Use um capacete aprovado e outro equipamento
de proteção para minimizar possíveis lesões.

1. Ligue o scooter e verifique o nível de potência
da luz indicadora. Carregue o scooter se o
nível da bateria estiver baixo.
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9 Avisos

2. Mantenha um pé no apoio e empurre
com o outro pé para começar a deslizar.

3. Coloque o outro pé no apoio para manter os dois
pés estáveis. Pressione o acelerador na mão direita
para acelerar quando você estiver equilibrado.
Nota, para a sua segurança, o motor não se ligará
até que o scooter atinja 1,8 mph (3 km/h).
NÃO conduza o scooter
na chuva.

4. Reduza a velocidade soltando o acelerador;
Mexa rapidamente o punho do freio do guidão
e pise no pára-choque com o pé ao mesmo
tempo para desencadear a frenagem mecânica
para fazer um frenagem brusca.
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ATENÇÃO
O não cumprimento destas instruções pode levar a ferimentos graves.

NÃO conduza sobre quebra-molas, bordas ou outros
obstáculos em ALTA VELOCIDADE.

5. Para virar, deslize o peso corporal e gire
ligeiramente o guidão.

ATENÇÃO
Ao frear rapidamente, você corre o risco de sofrer ferimentos graves devido a perda de tração e quedas.
Mantenha uma velocidade moderada e atente-se aos potenciais riscos.

Cuidado com sua cabeça ao
passar por portas.

Cuidado com sua velocidade ao conduzir em
decidas. Use ambos os freios juntos quando
estiver conduzindo em alta velocidade.

11

NÃO pressione o acelerador ao
caminhar com o scooter.

NÃO transporte objetos pesados no
guidão.

12

Evite bater em obstáculos com o
pneu/roda.

NÃO ande em estradas públicas,
autoestradas ou rodovias.

NÃO gire o guidão violentamente
durante a condução em alta
velocidade.

NÃO use o scooter com
apenas um pé.

NÃO atravesse poças ou outros
locais de água com mais de
1 polegada (2 cm).

O KickScooter é apenas para um
condutor. Não conduza o dobro
nem transporte passageiros.
Não carregue nenhuma criança.
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10 Dobrando e Transportando

Dobrando
NÃO pise o pedal dobrável
durante a condução.

NÃO toque no motor do cubo depois
de andar, pois ele pode ficar quente.

Pise o pedal dobrável enquanto empurra o guidão ligeiramente para a frente. Em seguida,
dobre o guidão para baixo até encaixar no para-lamas traseiro.

Transportando
NÃO tire as mãos do guidão
durante a condução. Não ande
com apenas uma mão.

14

NÃO suba e desça escadas ou
salte sobre os obstáculos.

ATENÇÃO
Sempre mantenha ambas as mãos no guidão ou arrisque ferimentos graves devido a perda de equilíbrio
e quedas.

Depois de dobrar seu KickScooter, basta carrega-lo pela haste para transportar.

15

11 Manutenção

12 Especificações

Limpeza e Armazenamento
Use um pano macio e úmido para limpar o quadro central. É difícil remover a sujeira, para remove-la use uma escova e
uma pasta de dente, depois se limpa com um pano macio e úmido. Arranhões em peças plásticas podem ser polidos
com papel abrasivo de grão fino.

ES1

Desdobrar: Comprimento x Largura x Altura

ES2

Dobrar: Comprimento x Largura x Altura

Peso

Líquido

24.9 lbs (11.3 kg)

Condutor

Carga útil
Idade Recomendada

55–220 lbs (25–100 kg)
14+ anos

Altura Necessária

3’11”–6’6” (120–200 cm)

Velocidade Máxima
Faixa Típica [1]

ES4

27.5 lbs (12.5 kg)

30.9 lbs (14.0 kg)

12.4 mph (20 km/h)

15.5 mph (25 km/h)

18.6 mph (30km/h)

15.5 miles (25 km)

15.5 miles (25 km)

28.0 miles (45 km)

Max.Descida

10%

10%

15%

Terreno Transferível

Pavimento asfalto/plano;Obstáculos < 0,4 polegadas (1 cm); Lacunas <1,2 polegadas (3 cm)

Temperatura de Operação

14–104°F (-10–40°C)

Temperatura de Armazenamento
Avaliação de IP

-4–122°F (-20–50°C)
IP54

Voltagem Nominal

36 VDC

Max. Tensão de Carregamento

42 VDC

Temperatura de Carregamento

32–104°F (0-40°C)

Capacidade Nominal

187 Wh

Sistema de Gerenciamento de Bateria

Sobreaquecimento, curto-circuito, sobrecarga e excesso de carregamento de energia

Número de Pilhas [2]
Poder Nominal
Max. Poder

1
250 W
500 W

NOTA

Potência de Saída

71 W

Normalmente, uma bateria totalmente carregada deve reter a carga por 120-180 dias no modo de espera. Uma bateria
de baixa potência deve reter a carga por 30-60 dias no modo de espera. Lembre-se de carregar a bateria após cada uso.
A descarga completa da bateria pode causar danos permanentes à bateria. A eletrônica dentro da bateria grava a
condição de carga e descarga; Os danos causados pela descarga excessiva ou a descarga insuficiente não serão
cobertos pela garantia limitada.

Tensão de Entrada

100-240 VAC

Voltagem de Saída

42 VDC

Corrente de Saída
Duração do Carregamento

NOTA
Não lave seu KickScooter com álcool, gasolina, acetona ou outros solventes corrosivos/voláteis. Essas substâncias
podem danificar a aparência e a estrutura interna do seu KickScooter. Não lave seu KickScooter com mangueira ou
mangueira elétrica.
ATENÇÃO
Certifique-se de que o KickScooter está desligado, o cabo de carregamento está desconectado e a tampa de borracha
na porta de carga está bem fechada antes da limpeza; Caso contrário, você pode danificar os componentes elétricos.
Armazene o seu KickScooter em um local arejado e seco. Não o armazene ao ar livre por longos períodos de tempo.
A exposição à luz solar e temperaturas extremas (quente e fria) acelerará o processo de envelhecimento dos
componentes plásticos e poderá reduzir a vida útil da bateria.

Parâmetros
do Veículo

Manutenção do Pacote de Bateria
Não armazene ou carregue a bateria em temperaturas fora dos limites indicados (consulte Especificações).
Não perfure a bateria. Consulte as leis e regulamentos locais referentes à reciclagem e/ou disposição da bateria.
Uma bateria bem mantida pode funcionar bem mesmo depois de muitas milhas de condução. Carregue a bateria após
cada passeio e evite esgotar completamente a bateria. Quando usado à temperatura ambiente (70° F [22° C]), a
autonomia e a performance da bateria estarão no seu melhor; Enquanto o uso em temperaturas abaixo de 32° F (0°C)
pode diminuir o alcance e o desempenho. Normalmente, a uma temperatura de -4 °F (-20° C) pode ser a metade da
mesma bateria a 22°C (70° F). A faixa da bateria se recuperará quando a temperatura aumentar. Mais detalhes estão
disponíveis no aplicativo.

Bateria

Motor

Carregador

ATENÇÃO
Não tente desmontar a bateria. Risco de incêndio. Não há peças que possam ser reparadas pelo usuário.
ATENÇÃO
Não o conduza quando a temperatura ambiente estiver fora da temperatura de operação da máquina (consulte
Especificações) porque a temperatura baixa/alta limitará a potência/torque máxima. Isso pode causar ferimentos
pessoais ou danos à propriedade devido a deslizamentos ou quedas.
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Item

40 x 17 x 45 in (102 × 43 × 113 cm)
45 x 17 x 16 in (113 × 43 × 40cm)

Dimensões

Características

187 Wh

374 Wh

1
300 W
700 W

2

1.7 A
3.5 h

3.5 h

7h

Amortecedor

frente

frente e traseira

Luz de Freio
Luz Atmosférica

refletor
N/A

Luz traseira LED
Cor personalizável

Modos de Condução

Modo limite de velocidade, Modo padrão e Modo esporte

300 W
800 W

[1] Faixa típica: testada durante a condução em plena potência, carga de 75 kg (165 lb), 77 °F (25 °C), 60% de velocidade máx.em média no pavimento.
[2] Todos os modelos KickScooter podem instalar a segunda bateria. Alguns dos parâmetros mudariam neste caso.
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13 Certificações

Declaração de Conformidade da União Europeia
Informações de reciclagem de baterias para a União Européia

Este produto foi testado e aprovado por ANSI/CAN/UL-2272.
A bateria está em conformidade com o UN/DOT 38.3.
A segunda bateria está em conformidade com ANSI/UL 2271 e UN/DOT 38.3.

As baterias ou embalagens para baterias são rotuladas de acordo com a Diretiva Europeia 2006/66/CE relativa a

Declaração de Conformidade da Comissão Federal de Comunicações (FCC) dos EUA

baterias e acumuladores e resíduos de baterias e acumuladores. A directiva determina o enquadramento para o

Este dispositivo está em conformidade com o item 15 das regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições:

retorno e a reciclagem de pilhas e acumuladores usados, conforme aplicável em toda a União Europeia.

(1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve suportar qualquer interferência

Este rótulo é aplicado a várias baterias para indicar que a bateria não deve ser jogada fora, mas sim recuperada

recebida, incluindo interferências que possam causar alguma operação indesejada.

no final da vida por esta Diretiva.
De acordo com a Diretiva Europeia 2006/66/CE, as pilhas e acumuladores são rotulados para indicar que devem

NOTA
Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe B, de acordo com o item 15

ser recolhidos separadamente e reciclados no final da vida útil.O rótulo da bateria também pode incluir um símbolo

das Regras da FCC. Esses limites são criados para fornecer proteção razoável contra interferências que possam ser prejudiciais a uma

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

instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de

de baterias e acumuladores não devem descartar baterias e acumuladores como resíduos municipais não triados,

acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que a

mas usam a estrutura de coleta disponível para clientes para o retorno, reciclagem e tratamento de baterias e

interferência não ocorrerá em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou

acumuladores. A participação do cliente é importante para minimizar os potenciais efeitos das baterias e

televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o equipamento, é recomendável que o usuário tente corrigir a

acumuladores no meio ambiente e na saúde humana devido à presença potencial de substâncias perigosas.

interferência com uma ou mais das seguintes providências:

Directiva relativa à restrição de substâncias perigosas (RoHS)

—Reoriente ou troque a antena receptora de local.

Os produtos Ninebot vendidos na União Europeia, em ou após 3 de janeiro de 2013, cumprem os requisitos da

—Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.

Diretiva 2011/65/UE sobre a restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos

—Conecte o equipamento em uma tomada que não faça parte do circuito daquele ao qual o receptor está conectado.

e eletrônicos ("Reformulação RoHS" ou "RoHS 2") .

—Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

Diretriz de equipamentos terminais de rádio e telecomunicações

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação da FCC estabelecidos para um ambiente não controlado.
Declaração de conformidade da Industry Canada (IC) do Canadá
Este dispositivo está em conformidade com os padrões RSS isentos de licença da Industry Canada. A operação está

Segway Europe B.V.

sujeita às duas condições: (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve

Endereço de contato da UE apenas para tópicos regulatórios: Hogehilweg 8, 1101CC Amsterdã, Holanda.

suportar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar alguma operação indesejada.
Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd declara que os equipamentos sem fio listados nesta seção estão em

CAN ICES-3(B)/ NMB-3(B)
Nem Segway Inc. nem Ninebot são responsáveis por quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas

conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/EU.

pela Segway Inc. ou Ninebot. Tais modificações podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.
Para modelo: ES1/ES2/ES4
ID da FCC: 2ALS8-NT9527
IC: 22636-NT9527
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14 Marca registrada e declaração legal

15 Contato

Ninebot e o ícone de forma são marcas comerciais da Ninebot (Tianjin) Tech. Co., Ltd; Segway é a marca registrada
da Segway Inc.; Ninebot by Segway é uma marca registrada da Segway Inc .; Android, o Google Play são marcas
comerciais da Google Inc. A App Store é uma marca de serviço da Apple Inc. Os respectivos proprietários reservam
os direitos de suas marcas registradas mencionadas neste manual.

Entre em contato conosco se você tiver problemas relacionados com equitação, manutenção e segurança,
ou erros / falhas com o seu KickScooter.

O KickScooter é coberto por patentes relevantes. Para obter informações sobre patente visite http://www.segway.com.
Tentamos incluir descrições e instruções para todas as funções do KickScooter no momento da impressão. No entanto,
o seu KickScooter pode diferir ligeiramente daquele mostrado neste documento. Visite a Apple App Store (iOS) ou a
Google Play Store (Android) para fazer o download e instalar a aplicação.
Por favor, note que existem vários segway e Ninebot por modelos Segway com funções diferentes, e algumas das
funções mencionadas aqui podem não ser aplicáveis à sua unidade. O fabricante reserva-se o direito de alterar o
design e a funcionalidade do produto e documentação KickScooter sem aviso prévio.
© 2017 Ninebot (Pequim) Tech Co. Ltd. Todos os direitos reservados.

Américas:
Segway Inc.
14 Technology Drive, Bedford, NH 03110, EUA
Tel: 1-603-222-6000
Fax: 1-603-222-6001
Linha gratuita: 1-866-473-4929
Vendas E-mail: customeroperation@segway.com
Serviço de E-mail: technicalsupport@segway.com
Website: www.segway.com
Europa, Oriente Médio e África:
Segway Europe BV
Hogehilweg 8, 1101CC Amsterdã, Holanda
Serviço de e-mail: service@segway.eu.com
Website: www.segway.com
Tenha seu número de série KickScooter disponível quando entrar em contato com o Segway.
Você pode encontrar seu número de série na parte inferior do seu KickScooter ou no aplicativo
em Mais configurações -> Informações Básicas.
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