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Thanks for choosing the Ninebot KickScooter Max (hereinafter referred to as KickScooter)! 

Your KickScooter is a recreational product with mobile app, allowing you to connect with other riders.

Enjoy your ride and connect with riders worldwide!
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Ninebot KickScooter Max! תודה שבחרתם בדגם
!)KickScooter :להלן( Ninebot KickScooter Max תודה שבחרתם בדגם

KickScooter הוא מוצר לשעות הפנאי בעל יישומון נייד המאפשר התחברות לרוכבים אחרים.
תהנו מהרכיבה שלכם ושמרו על קשר עם רוכבים ברחבי העולם!
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רכיבה בטוחה
KickScooter הוא מוצר המיועד לשימוש בשעות הפנאי. כדי לשלוט במיומנות הרכיבה, יש להתאמן. חברת   .1
Ninebot Inc )כלומר Ninebot Beijing Tech Co. Ltd, חברות הבת שלה וסניפיה( וחברת Segway Inc אינן 
נושאות באחריות על פציעות או נזקים כלשהם שעלולים להיגרם בעקבות חוסר ניסיונו של הרוכב או אי ציות 

להוראות במסמך זה.
2. חשוב להבין כי ניתן למזער את הסכנה באמצעות ציות לכל ההוראות והאזהרות במדריך זה, אולם לא ניתן 
שליטה,  מאיבוד  כתוצאה  להיפצע  ניתן   KickScooter על  רכיבה  שבעת  לזכור  יש  הסכנות.  כל  את   למנוע 
מהתנגשויות ומנפילות. בעת כניסה למרחבים ציבוריים יש לציית לתקנות ולחוקים המקומיים. בדומה לכלי 
תחבורה אחרים, מהירויות גבוהות יותר מצריכות מרחקי בלימה ארוכים יותר. בלימה פתאומית במשטחים 
חלקים עלולה לגרום לאיבוד שליטה או לנפילה. יש להיזהר ולשמור תמיד על מרחק בטוח מאנשים ומכלי 

תחבורה אחרים בעת הרכיבה. יש לשמור על ערנות ולהאט בעת כניסה למקומות בלתי מוכרים.
3. יש לחבוש קסדה בעת רכיבה תמיד. יש להשתמש בקסדה שאושרה לשימוש ברכיבה על אופניים או גלגשת. 

רצועת הסנטר צריכה להתאים היטב. הקסדה צריכה להגן היטב גם על החלק האחורי של הראש.
4. אין לבצע רכיבה ראשונה במקום שעלולים להיות בו ילדים, הולכי רגל, חיות מחמד, כלי תחבורה, אופניים או 

מכשולים אחרים ומפגעים אפשריים.
בעת  פנוי.  הוא  כאשר  השמאלי  לצד  לעבור  ניתן  הדרך.  של  הימני  בצד  רכיבה  על-ידי  רגל  הולכי  לכבד  יש   .5 
התקרבות להולכי רגל מקדימה, יש להישאר בצד הימני ולהאט. אין להבהיל הולכי רגל. בעת התקרבות להולכי 
לחוקי  לציית  נא  אותם.  עוברים  כאשר  הליכה  למהירות  עד  ולהאט  על ההתקרבות  להכריז  יש  רגל מאחור, 

התנועה ולתקנות במצבים שונים.
וחברת   Ninebot Inc חברת  זה.  במדריך  המפורטות  הבטיחות  להוראות  לציית  יש  חוקים  נטולי  במקומות   .6
סכסוכים  או  תאונות  אישיות/מוות,  פציעות  לרכוש,  כלשהם  נזקים  על  באחריות  נושאות  אינן   Segway Inc

משפטיים שנגרמו כתוצאה מהפרה של הוראות הבטיחות.
KickScooter שלך לבדו אלא אם קרא בעיון מדריך זה וצפה בסרטון ההדרכה  7. אין לאפשר לאיש לרכוב על 
"הדרכה לרוכב חדש" ביישומון. בטיחותם של רוכבים חדשים הנה באחריותך. יש לסייע לרוכבים חדשים עד 
KickScooter. יש לוודא שכל רוכב חדש  אשר הם שולטים היטב בפעולות הבסיסיות הנדרשות לרכיבה על 

חובש קסדה ואמצעי הגנה אחרים.
KickScooter משמיע רעשים  8. לפני כל רכיבה יש לבדוק אם קיימים חיבורים רופפים או רכיבים פגומים. אם 
Segway- בלתי אופייניים או צפצופי התראה, יש להפסיק את הרכיבה מיד. יש לבצע אבחון באמצעות יישומון

Ninebot וליצור קשר עם הספק/המפיץ לצורך קבלת שירות.

9. היה ערני! בדוק את הסביבה הרחוקה מ- KickScooter והקרובה אליו – העיניים הן הכלי הטוב ביותר להימנעות 
בטוחה ממכשולים ומשטחים קשים למעבר )כולל קרקע רטובה, חול, חצץ, קרח ועוד(.

10. כדי להפחית את הסיכוי לפציעה, יש לקרוא את כל הוראות ה"זהירות" ו"אזהרות" המופיעות במדריך זה ולציית 
להן. אין לרכוב במהירות מופרזת. אסור בתכלית האיסור לרכוב בדרכים שבהן נוסעים כלי רכב ממונעים. היצרן 

ממליץ על רכיבה לבני 16 ומעלה בלבד. יש לציית להוראות הבטיחות הבאות תמיד:
:KickScooter א. אנשים שאינם מורשים לרכוב על

i. אדם שנמצא תחת השפעה של אלכוהול או סמים;
ii. אדם החולה במחלה שמסכנת אותו אם הוא עוסק בפעילות גופנית מאומצת.

iii. אדם הסובל מבעיות בשיווי המשקל או מיומנויות מוטוריות אשר יקשו עליו לשמור על שיווי משקל.
iv. אדם שמשקלו חורג מגבולות המותר )ראו "מפרט"(.

v. נשים הרות.
ב. רוכבים מתחת לגיל 18 חייבים בליווי מבוגר.

ג. יש לציית לתקנות ולחוקים המקומיים בעת הרכיבה על מוצר זה. אין לרכוב במקומות שבהם החוק אוסר על רכיבה.
ד. כדי לרכוב באופן בטיחותי, יש לראות היטב את המתרחש מקדימה ולהיות גלוי ונראה היטב לאחרים.

ה. אין לרכוב בשלג, בגשם או בדרכים רטובות, בוציות, קפואות או חלקות מסיבה כלשהי. אין לרכוב מעל מכשולים 
)חול, חצץ או ענפים(. הדבר עלול לגרום לאיבוד של שיווי המשקל או האחיזה ונפילה.

11. אין לנסות להטעין את KickScooter אם המטען או השקע החשמלי רטובים.
מפני   KickScooter על  להגן  כדי  הטעינה  בעת  מתח  במגן  להשתמש  יש  אחרים,  חשמליים  למכשירים  בדומה   .12
 נזק שעלול להיגרם כתוצאה מנחשולי מתח ועליות מתח. יש להשתמש במטען המסופק על-ידי Segway בלבד. אין 

להשתמש במטען ששייך לדגמים אחרים של המוצר.
 .KickScooter -בלבד. אין לבצע שינויים ב Segway או Ninebot 13. יש להשתמש בחלקים ובאביזרים שאושרו על-ידי

שינויים עלולים לפגוע בפעולתו של KickScooter, לגרום לפציעה ו/או נזק חמורים ולבטל "אחריות מוגבלת".
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3 Diagram2 Packing List

Dashboard & Power Button

Battery 
Compartment

Hub Motor
Brake Light

Buckle

Dashboard & Power Button

Electronic Throttle

Rear Fender

Quick Release Lever

Kickstand

Folding Mechanism

Front Fork

Stem

Drum Brake

Charge Port

Handlebar

Brake Lever

Bell

Snap Hook

Headlight

Speedometer: Display the current speed of the KickScooter, as well as to display error codes.

Modes: Three modes available. "ECO" for Energy saving mode (smooth acceleration, suitable for beginners), "D" for Standard mode and 
"S" for Sport mode (powerful, only recommended for skilled riders).

Bluetooth: The icon indicates that the KickScooter has been successfully connected to the mobile device.

Error: The wrench icon indicates that the KickScooter has detected an error.

Battery Level: The battery power is indicated by 5 bars, each representing approximately 20% of a full battery.

Power Button: Press the button to turn the KickScooter on; and press and hold the button for 3 seconds to turn the KickScooter off. When the 
KickScooter is on, press the button to turn the headlight on/off, and double press to switch between modes.

Pedestrian mode: Makes pushing the KickScooter easier.
When unpacking your KickScooter, please verify that the above items are included in the package. If you are missing any 
components, please contact your dealer/distributor or nearest service center (see Contact in the user manual). After verifying 
that all components are present and in good condition, you can assemble your new KickScooter. 

Please retain the box and packaging materials in case you need to ship your KickScooter in the future. 

Remember to power off your KickScooter and unplug the power cord before assembling, mounting accessories, or cleaning the 
mainframe. 

Accessories

User MaterialsAssembled KickScooter

QUICK STARTUSER MANUAL LIMITED WARRANTY

Power Cord

M5 Flathead Screw x 6

 Hex Wrench

Battery Charger
(Sold Separately)

 Valve Stem Extension
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3. תרשים2. תכולת אריזה

KickScooter מורכבעזרים למשתמש

אביזרים

מדריך 
למשתמש

כבל חשמלי

מטען לסוללה
)נמכר בנפרד(

F5 6 ברגים בעלי ראש שטוח

מאריך לשסתום מוט

מפתח ברגים משושה

אחריות 
מוגבלת

התחלה 
מהירה

רכיב כלשהו  נמצאים בתוך האריזה. אם  לעיל  לוודא שהפריטים המפורטים  יש  מן האריזה   KickScooter בעת הוצאתו של 
חסר, נא ליצור קשר עם הספק/המפיץ או מרכז השירות הקרוב ביותר )ראו "יצירת קשר" במדריך למשתמש(. אם כל הרכיבים 

קיימים ותקינים, ניתן להרכיב את KickScooter החדש.
נא לשמור את הקופסה ואת חומרי האריזה למקרה שיהיה צורך לשנע את KickScooter בעתיד.

יש לזכור לכבות את KickScooter ולנתק את הכבל החשמלי לפני ההרכבה, הוספת אביזרים או ניקוי של גוף המוצר.

מד מהירות: מציג את המהירות הנוכחית של KickScooter וגם קודים של שגיאות.
 S הוא מצב "רגיל" ומצב D לחסכון בחשמל )תאוצה חלקה, מתאים למתחילים(. מצב "Eco" .מצבים: קיימים שלושה מצבים

הוא מצב "ספורט" )חזק, מומלץ לרוכבים מיומנים בלבד(.
KickScooter מצב הולכי רגל: מקל על הדחיפה של

בלוטות': צלמית מהבהבת מציינת שה- KickScooter חובר בהצלחה למכשיר הנייד.
שגיאה: צלמית מפתח ברגים מציינת ש- KickScooter מצא שגיאה.

רמת סוללה: רמת הסוללה מוצגת באמצעות 5 פסים, שכל אחד מייצג כ-20% מתוך סוללה מלאה.
את  לכבות  כדי  שניות   3 במשך  הלחצן  את  ולהחזיק  ללחוץ  יש   ;KickScooter להפעלת  עליו  ללחוץ  יש  הפעלה:  לחצן 
KickScooter מופעל, יש ללחוץ על הלחצן כדי להדליק/לכבות את האורות וללחוץ פעמיים כדי  . כאשר    KickScooter

לעבור בין מצבים.

מצערת חשמלית

לוח מחוונים ולחצן הפעלה

מנגנון קיפול

שקע לטעינה

מזלג קדמי

מוט הכידון

פנס קדמי

כידון

ידית בלם

פעמון

תפס נעילה

וו נעילה

בלם תוף כנף אחורית

תא סוללה

לוח מחוונים ולחצן הפעלה

אורות בלימה

ידית שחרור מהיר

מנוע
רגלית
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4 Assembling Your KickScooter

3. Install six screws (two on each side) with 
the included hex wrench.

4. Verify that your KickScooter can be 
powered on and off.

2. Firmly connect the wires inside the handle 
and the stem. Slide the handle onto the 
stem. Be aware of the correct orientation.

1. Unfold the handlebar stem and fasten it. 
Then unfold the kickstand to support the 
KickScooter.

5 First Ride       There are safety risks when learning to ride the KickScooter. You must read the Riding 

Safety via the App before your first ride. 

For your safety, your new KickScooter is not activated and will beep occasionally after Power 

ON. 

Until activated, the KickScooter maintains very low riding speed, and cannot be ridden with 

full function. Install the App on your mobile device (with Bluetooth 4.0 or above), connect to 

the KickScooter with Bluetooth, and follow the App instructions to activate your KickScooter 

and enjoy the full performance. 

Scan the QR code to download the App.

2 1

3

4

Click “Vehicle”→“Scan for Vehicle” to connect 
to your KickScooter. 
The KickScooter will beep when the 
connection is successful. The Bluetooth icon 
will stop blinking and remain illuminated. 

Follow the App instructions to active the KickScooter and learn how to ride safely.
You can now start to use your KickScooter, check the status with App, and interact with 
other users. Have fun!

Vehicle Fans Moments MeDiscover

Segway-Ninebot App
Headlight 
toward front

2

1
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KickScooter -5. רכיבה ראשונה4. הרכבת ה

1. פיתחו את מוט הכידון והדקו אותו. לאחר 
מכן פיתחו את הרגלית כך שתתמוך ב- 

.KickScooter

הדליקו את KickScooter. סמל מהבהב של 
בלוטות' מציין שהוא ממתין לחיבור.

התקינו את היישומון והירשמו/היכנסו

לחצו על "כלי תחבורה" ואז "חפש כלי תחבורה" כדי לחבר 
.KickScooter את

KickScooter יצפצף כאשר החיבור יצליח. סמל בלוטות' 
יפסיק להבהב ויישאר דלוק.

בצעו את הוראות היישומון כדי להפעיל את KickScooter ולימדו כיצד לרכוב עליו באופן בטוח. כעת אפשר 
להתחיל להשתמש ב- KickScooter, לבדוק את המצב ביישומון וליצור קשר עם משתמשים אחרים. תהנו!

קיימים סיכונים בטיחותיים כאשר לומדים לרכוב על KickScooter. יש לקרוא על "רכיבה בטוחה" 
ביישומון לפני הרכיבה הראשונה. 

למען הבטיחות, KickScooter החדש אינו מופעל וישמיע צפצופים מדי פעם לאחר ההפעלה.

עד להפעלה, KickScooter שומר על מהירות רכיבה נמוכה מאוד ואין אפשרות לרכוב עליו 
באופן מלא. יש להתקין את היישומון במכשיר הטלפון הנייד )בלוטות' 4.0 ומעלה(, להתחבר אל 

KickScooter בעזרת בלוטות' ולבצע את ההוראות ביישומון כדי להפעיל את KickScooter וליהנות 
מכל ביצועיו.

יישומון Segway-Ninebotיש לסרוק את קוד QR כדי להוריד את היישומון. 

3. הבריגו 6 ברגים ) 2 בכל צד( בעזרת 
מפתח הברגים המצורף.

חברו היטב את חוטי החשמל בתוך הכידון 
ומוט הכידון. החליקו את הכידון מעל המוט. 

שימו לב לכיוון הנכון.

פנס קדמי 
כלפי החזית

4. יש לוודא שניתן להדליק ולכבות את 
.KickScooter

7
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     WARNING
When hard braking, you risk serious injury due to loss of traction and falls. 
Maintain a moderate speed and look out for potential hazards.

4. Slow down by releasing the throttle; and 
brake by squeezing the brake lever.

5. To turn, shift your body weight and turn 
the handle slightly.

7 Learning to Ride

Wear an approved helmet and other protective gear 
to minimize any possible injury.

1. Power on the KickScooter and check the 
power level indicator. Charge the 
KickScooter if the battery level is low.

     

Insert the 
charge plug.

6 Charging

Charge port
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6. טעינה

7. ללמוד לרכוב

שקע טעינה

יש לחבוש קסדה תיקנית וציוד הגנה אחר כדי למזער פציעה 
כלשהי.

2. עימדו עם רגל אחת על משטח הרגליים ודחפו 
עם הרגל השנייה את הקרקע כדי להתחיל ברכיבה.

5. כדי לפנות, יש להטות את הגוף ולסובב מעט 
את הידית.

אזהרהאזהרה
בעת בלימה חזקה קיימת סכנה של פציעה ונפילות כתוצאה מאיבוד האחיזה. בעת בלימה חזקה קיימת סכנה של פציעה ונפילות כתוצאה מאיבוד האחיזה. 

שימרו על מהירות מתונה ושימו לב לסכנות אפשרויות.שימרו על מהירות מתונה ושימו לב לסכנות אפשרויות.

4. האטו על-ידי שחרור המצערת ובלמו בעזרת 
ידית הבלם.

3. הניחו את הרגל השנייה על משטח הרגליים כך 
ששתי הרגליים תהיינה יציבות. לחצו על המצערת 
בצד ימין כדי להגביר את המהירות כאשר יש שיווי 

משקל.
שימו לב: למען בטיחותכם, המנוע לא יתחיל לפעול עד שימו לב: למען בטיחותכם, המנוע לא יתחיל לפעול עד 

אשר אשר KickScooterKickScooter יגיע למהירות של  יגיע למהירות של 33 קמ"ש. קמ"ש.

1. הדליקו את KickScooter ובידקו את רמת הטעינה. יש 
להטעין את KickScooter אם רמת הסוללה נמוכה.

עצות טעינה

פיתחו את הכיסוי של 
שקע הטעינה

אזהרהאזהרה
אין להטעין אם שקע הטעינה או הכבל החשמלי רטובים.אין להטעין אם שקע הטעינה או הכבל החשמלי רטובים.

אין להטעין את הסוללה או להשתמש בה אם נגרם לה נזק או ניתן לראות שאריות של מים.אין להטעין את הסוללה או להשתמש בה אם נגרם לה נזק או ניתן לראות שאריות של מים.
יש לסגור את שקע הטעינה כאשר לא מתבצעת טעינה.יש לסגור את שקע הטעינה כאשר לא מתבצעת טעינה.

הכניסו את 
תקע הטעינה

סיגרו את הכיסוי של 
שקע הטעינה לאחר 

הסיום.

9 8
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DO NOT carry heavy objects on the 
handlebar.

DO NOT ride the KickScooter with 
only one foot.

8 Warnings
Failure to follow these instructions could lead to serious 
injury.

     WARNING
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DO NOT carry heavy objects on the 
handlebar.

DO NOT ride the KickScooter with 
only one foot.

8 Warnings
Failure to follow these instructions could lead to serious 
injury.

     WARNING

יש לשים לב שהראש לא ייפגע אין להשאיר את הרגל על הכנף האחורית.
כשעוברים בפתח הדלת.

אין לרכוב על KickScooter בגשם.אין לרכוב מעל פסי האטה, בורות או בליטות אחרות במהירות גבוהה.
לא להירטב.

יש להימנע ממגע בין הגלגל/צמיג 
לבין מכשולים. 

אין ללחוץ על המצערת כאשר צועדים עם 
.KickScooter

אין לרכוב על KickScooter עם
 רגל אחת בלבד.

אין לשאת חפצים כבדים על הכידון.

8. אזהרות
אזהרהאזהרה

אי ציות להוראות הבאות עלול לגרום לפציעה חמורה.אי ציות להוראות הבאות עלול לגרום לפציעה חמורה.

1011
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     WARNING
Always keep both hands on the handlebar or you risk serious injury due to loss of balance and falls.

DO NOT ride through puddles or 
other bodies of water.

The KickScooter is for one rider
only. Do not carry any passengers. Do 
not carry a child. Do not ride when 
pregnant.

DO NOT ride up and down stairs or jump 
over obstacles. 

Do not use mobile phone or wear 
earphones when operating the 
KickScooter. 
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KickScooter. 

אין לסובב את ידית הכידון באגרסיביות 
בעת רכיבה במהירות גבוהה.

אין לרכוב בכבישים ציבוריים ובכבישים 
מהירים.

אין לגעת במנוע לאחר הרכיבה כי הוא 
עלול להיות חם.

אין להסיר את הידיים מן הכידון בעת הרכיבה. 
אין לרכוב עם יד אחת.

אין להרכיב רוכבים אחרים, אין להרכיב 
ילדים, אין לרכוב בעת היריון.

אין לרכוב בשלוליות או מקורות 
מים אחרים.

אין לרכוב במעלה המדרגות או במורד המדרגות 
או לקפוץ מעל מכשולים.

אין להשתמש במכשיר טלפון נייד או 
.KickScooter באוזניות בעת רכיבה על

אזהרהאזהרה
יש לאחוז את הכידון בשתי הידיים תמיד בשל הסכנה לפציעה חמורה כתוצאה מאיבוד שליטה ונפילות.יש לאחוז את הכידון בשתי הידיים תמיד בשל הסכנה לפציעה חמורה כתוצאה מאיבוד שליטה ונפילות. 1213
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10 Maintenance

14 15

9 Folding and Carrying

When your KickScooter is folded up, lift it by the stem to carry.

Carrying

Folding

Safety Hook
2

1

10. תחזוקה9. קיפול ונשיאה
ניקיון ואחסון

יש להשתמש במטלית רכה ורטובה כדי לנגב את השלדה. לכלוך קשה להסרה ניתן לשפשף בעזרת מברשת שיניים ומשחת 
שיניים ולאחר מכן לנקות עם מטלית רכה ורטובה.

הערה
אין לנקות את KickScooter באמצעות אלכוהול, בנזין, אצטון או ממסים קורוזיים/נדיפים אחרים. החומרים הללו עלולים לפגוע 

במראה של KickScooter ובמבנה הפנימי שלו. אין לשטוף את KickScooter באמצעות מכונת כביסה או צינור.
אזהרה

יש לוודא ש- KickScooter מכובה, שכבל הטעינה אינו מחובר ושמכסה הגומי של שקע הטעינה אטום היטב לפני הניקיון; אחרת 
הרכיבים החשמליים עלולים להיפגע.

יש לאחסן את KickScooter במקום קריר ויבש. אין לאחסן אותו בחוץ למשך זמן רב. חשיפה לאור שמש ולטמפרטורות קיצוניות 
)חמות וקרות כאחת( תזרז את התיישנותם של רכיבי הפלסטיק ועלולה לקצר את משך חיי הסוללה.

לחץ הצמיגים
יש לנפח את הצמיגים עד 32-37psi. יש לנפח את שני הצמיגים באופן שווה.

תחזוקת הסוללה
אין לאחסן את הסוללה או להטעין אותה בטמפרטורה מחוץ לטווח )ראו מפרט(. אין לנקב את הסוללה. יש לוודא את התקנות 

ואת החוקים המקומיים לגבי מחזור סוללות ו/או השלכתן.
יכולה לפעול היטב גם לאחר קילומטרים רבים של רכיבה. יש להטעין את הסוללה לאחר כל רכיבה  סוללה מתוחזקת כראוי 
ולהימנע מהתרוקנות מוחלטת שלה. טווח הסוללה והביצועים שלה הנם טובים ביותר כאשר משתמשים בה בטמפרטורת החדר 
כלל,  בדרך  ביצועיה.  ואת  שלה  הטווח  את  להפחית  עלול   0°C-מ נמוכות  בטמפרטורות  בסוללה  שימוש  זאת,  לעומת   .)22°C( 
בטמפרטורה של 20°C- הטווח עלול לרדת למחצית מהטווח של סוללה זהה בטמפרטורה של 22°C. טווח הסוללה יתחדש עם 

עליית הטמפרטורה. פרטים נוספים נמצאים ביישומון.
הערה

בדרך כלל, סוללה טעונה באופן מלא יכולה להספיק למשך 180-120 ימים. סוללה שאינה טעונה במלואה תספיק למשך -60
רכיבים  לצמיתות.  נזק  לה  לגרום  עלול  הסוללה  של  מוחלט  ריקון  שימוש.  כל  לאחר  הסוללה  את  להטעין  לזכור  יש  ימים.   30 
אלקטרוניים בתוך הסוללה מתעדים את מצב הטעינה-ריקון של הסוללה; נזק שנגרם מטעינת יתר או טעינה חסרה לא יכוסה 

במסגרת האחריות המוגבלת.
אזהרה

אין לנסות לפרק את הסוללה. אין לגעת במגעים של הסוללה. אין להסיר את המעטפת או לנקב אותה. יש להרחיק את המגעים 
של הסוללה מחפצים מתכתיים כדי למנוע קצר במעגל החשמלי. קיימת סכנה של התלקחות או מכת חשמל. אין חלקים לשירות 

המשתמש. אין להטעין את הסוללה או להשתמש בה אם היא פגומה או ניתן לראות עקבות של מים עליה.
אזהרה

אין לרכוב כאשר טמפרטורת הסביבה חורגת מהטווח של טמפרטורת הפעולה )ראו מפרט(, כי טמפרטורה נמוכה/גבוהה תגביל 
את ההספק/סיבובים. הדבר עלול לגרום לפציעה אישית או נזק לרכוש כתוצאה מהחלקה או נפילה.

יש לנתק את וו ההצמדה מהאבזם. יש 
לקפל את מוט הכידון כלפי מעלה, לסגור 

את ידית השחרור המהיר ולסובב את וו 
הבטיחות בכיוון השעון.

כאשר KickScooter מקופל, ניתן להרים אותו באמצעות מוט הכידון ולשאת אותו.

נשיאה

קיפול

וו הצמדה וו בטיחות

יש לקרב את וו ההצמדה והאבזם 
ולחבר אותם.

יש לכבות את KickScooter. יש לסובב 
את וו הבטיחות בניגוד לכיוון השעון 

ולפתוח את ידית השחרור המהיר.

15
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For model: G30P

This product is certified to ANSI/CAN/UL-2272 by TUV Rheinland.
The battery complies with UN/DOT 38.3.
The battery complies with ANSI/UL 2271.

Federal Communications Commission (FCC) Compliance Statement for USA

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not 
cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause 
undesired operation.

NOTE
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC 
Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This 
equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the 
instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not 
occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be 
determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the 
following measures: 
— Reorient or relocate the receiving antenna.
— Increase the separation between the equipment and receiver. 
— Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. 
— Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Industry Canada (IC) Compliance Statement for Canada

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard (s). Operation is subject to the following two conditions: 
(1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may 
cause undesired operation of the device.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

“Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation 
est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit 
accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement."

Neither Segway Inc. nor Ninebot is responsible for any changes or modifications not expressly approved by Segway Inc. or 
Ninebot. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

 FCC ID: 2ALS8-NB9676
 IC: 22636-NB9676

For model: G30

12 Certifications
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11 Specifications

Dimensions

Weight

Machine 
Parameters

Battery 

Motor

Charger

Features
Brake Light

Unfold: Length x Width x Height

Fold: Length x Width x Height

Payload
RiderRecommended Age

Required Height 

Max. Speed

Typical Range [1] 

Max. Slope

Operating Temperature

Storage Temperature

IP Rating

Duration of Charging

Traversable Terrain

Max. Charging Voltage

Charging Temperature32–104°F (0–40°C)

Nominal Capacity 

Battery Management System

Input Voltage
Output Voltage

Output Current

Nominal Voltage

Nominal Power

Output Power

~ 45.9 × 18.6 × 47.4 in (1167 × 472 × 1203 mm)
~ 45.9 × 18.6 × 21.0 in (1167 × 472 × 534 mm)

66.1–220.5 lbs (30.0–100.0 kg)

Approx. 40.4 miles (65 km)

Approx. 20%

36 VDC

14–104°F (-10–40°C)

-4–122°F (-20–50°C)

42 VDC

551 Wh

350 W

Over-heating, short circuit, over-current and over-charge 
protection

Number Of Batteries 1

100–240V ～ 50/60Hz

42 VDC

2.9 A

121 W

14+ years

3’11”–6’6” (120–200 cm)

IPX5

~ 6 h

asphalt/flat pavement; obstacles < 0.4 in (1 cm); 
gaps < 1.2 in (3 cm)

Approx. 18.6 mph (30 km/h)              Approx. 15.5 mph (25 km/h)

LED rear light

Riding ModesEnergy Saving mode, Standard mode and Sport mode

NetApprox. 42.1 lbs (19.1 kg)

G30P G30 Item

[1] Typical Range: tested while riding under full power, 165.3 lbs (75.0 kg) load, 77°F (25°C), 60% of max. speed on average on pavement.

11. מפרט

ממדים

G30תיאור

משקל

רוכב

נתוני מוצר

סוללה

מנוע

VDC 42מתח יציאהמטען

2.9Aזרם יציאה

תאורת לד אחוריתאורות בלימה
מצבי רכיבה

]1[ טווח אופייני: נבדק בעת רכיבה בעוצמה מלאה, בעומס של 75 ק"ג, 25°C, 60% מן המהירות המירבית בממוצע, על מדרכה.

מצב חיסכון באנרגיה, מצב רגיל ומצב ספורט

240V ~ 50/60Hz–100כוח כניסה

121Wכוח יציאה

250Wהספק מנוע

1כמות הסוללות

הגנה מפני התחממות יתר, קצר חשמלי, זרם יתר וטעינת יתר.מערכת ניהול הסוללה

Wh 551קיבולת נקובה

40°C–0טמפרטורת טעינה
VDC 42מתח טעינה מירבי

VDC 36מתח נקוב

עד 6 שעותמשך טעינה
IP דירוגIPX5

50°C–20-טמפרטורת אחסון
40°C–10-טמפרטורת פעולה

אספלט/מדרכה שטוחה: מכשולים > 1 ס"מ ; רווחים > 3 ס"ממשטחי רכיבה מומלצים

כ- 20%שיפוע מירבי
כ- 65 ק"מטווח רכיבה ]1[

כ- 25 קמ"שמהירות מירבית
200-120 ס"מגובה נדרש
16 ומעלהגיל מומלץ

100-30 ק"געומס
19.1 ק"גנטו

X 472 X 534 1167 מ"מסגור: אורך X רוחב X גובה

X 472 X 1203 1167 מ"מפתוח: אורך X רוחב X גובה

חלקים
 ותכונות

17

Important WEEE information

WEEE Disposal and Recycling Information Correct Disposal of this product. This marking indicates that this product should not 

be disposal with other household wastes throughout the EU.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsible to 

promote the sustainable reuse of materials resources. To return your used device, please use the return and collection systems or 

contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Battery recycling information for the European Union

Batteries or packaging for batteries are labeled in accordance with European Directive 2006/66/EC and amendment 2013/56/EU 

concerning batteries and accumulators and waste batteries and accumulators. The Directive determines the framework for the 

return and recycling of used batteries and accumulators as applicable throughout the European Union. This label is applied to 

various batteries to indicate that the battery is not to be thrown away, but rather reclaimed upon end of life per this Directive.

In accordance with the European Directive 2006/66/EC and amendment 2013/56/EU, batteries and accumulators are labeled to 

indicate that they are to be collected separately and recycled at end of life. The label on the battery may also include a chemical 

symbol for the metal concerned in the battery (Pb for lead, Hg for mercury, and Cd for cadmium). Users of batteries and 

accumulators must not dispose of batteries and accumulators as unsorted municipal waste, but use the collection framework 

available to customers for the return, recycling, and treatment of batteries and accumulators. Customer participation is 

important to minimize any potential effects of batteries and accumulators on the environment and human health due to the 

potential presence of hazardous substances.

Before placing electrical and electronic equipment (EEE) in the waste collection stream or in waste collection facilities, the end 

user of equipment containing batteries and/or accumulators must remove those batteries and accumulators for separate 

collection.

Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive

This Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. product, with included parts (cables, cords, and so on) meets the require-

ments of Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic 
equipment (“RoHS recast” or “RoHS 2”).

Radio Equipment Directive

Segway Europe BV, Hogehilweg 8, 1101 CC Amsterdam, The Netherlands. 

Hereby, [Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd,] declares that the radio equipment type [G30] is in compliance with Directive 
2014/53/EU.

Bluetooth
Max. RF Power

Frequency Band(s)

100mW

2.4000–2.4835GHz
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הוראה בדבר הגבלות על חומרים מסוכנים

 מוצר זה של חברת Changzhou( Tech Co., Ltd( Ninebot., ביחד עם החלקים הכלולים )כבלים מסוגים שונים ועוד( עונה על 
 RoHS"( וחשמלי  אלקטרוני  בציוד  מסוכנים  בחומרים  שימוש  על  החלות  ההגבלות  בדבר   EU/2011/65 תקן  של  הדרישות 

.)"RoHS 2" או "recast

תקן בדבר ציוד רדיו
 

.Segway Europe BV, Hogehilweg 8, 1101 CC Amsterdam, The Netherlands
חברת Hereby, ]Ninebot )Changzhou( Tech Co., Ltd,[ מצהירה שהסוג של ציוד הרדיו ]G30[ עונה על דרישותיו של תקן 

.EU/2014/53

בלוטות'
תדרים

הספק תדרים מירבי



13. יצירת קשר12. סימן מסחרי והצהרה משפטית

.KickScooter -צרו קשר עמנו בנושאים הקשורים לרכיבה, תחזוקה ובטיחות, או שגיאות/תקלות ב

היבואן הרשמי של Segway-Ninebot בישראל
יוניברסל מובילטי אלקטריק בע"מ

חנות הדגל
דיזנגוף 291 תל-אביב 6311812

 *3605

אמריקה:
Segway Inc.

Technology Drive, Bedford, NH 03110, USA 14
טלפון:  1-603-222-6000

פקס: 1-603-222-6001
שיחת חינם: 1-866-473-4929

customeroperation@segway.com :דואר אלקטרוני של מחלקת המכירות
technicalsupport@segway.com :דואר אלקטרוני של מחלקת שירות

www.segway.com :אתר אינטרנט

אירופה, המזרח התיכון ואפריקה:
Segway Europe B.V.

Hogehilweg 8, 1101CC Amsterdam, The Netherlands
www.segway.com :אתר אינטרנט

.Segway שלכם בעת יצירת הקשר עם KickScooter הצטיידו במספר הסידורי של

ניתן למצוא את המספר הסידורי בחלק התחתון של הגלגינוע או ביישומון תחת "הגדרות נוספות" – "מידע בסיסי".

ו-Rider Design הם הסימנים הרשומים של   Ninebot )Tianjin( Tech. Co., Ltd; Segway Ninebot הוא הסימן הרשום של 
 ..Apple Inc הוא סימן השירות של Google Inc., App Store הם הסימנים הרשומים של Google Play-ו Segway Inc.; Android

הבעלים הללו שומרים לעצמם את הזכויות של הסימנים המסחריים שלהם המוזכרים במדריך זה.

.http://wwwsegway.com מכוסה בפטנטים רלוונטיים. מידע נוסף אודות הפטנטים ראו באתר האינטרנט KickScooter
ניסינו לכלול תיאורים והוראות לגבי כל השימושים של KickScooter שהיו רלוונטיים בעת הדפסת המדריך. אולם, בשל שיפורים 
תמידיים במוצר ושינויים בעיצובו, ה- KickScooter שלכם עלול להיות מעט שונה מזה המופיע במסמך. בקרו בחנות היישומונים 

של אפל )iOS( או בחנות Google Play )אנדרואיד( כדי להוריד את היישומון ולהתקין אותו.

שימו לב שקיימים דגמים רבים של Segway ושל Ninebot בעלי שימושים שונים וחלק מן השימושים שהוזכרו לעיל עלולים לא 
להיות ישימים במכשיר שלכם. היצרן שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים בעיצוב ובשימושים של מוצר KickScooter והתיעוד 

שלו ללא הודעה מוקדמת.

.Ninebot )Beijing( Tech Co. Ltd 2019 כל הזכויות שמורות ©
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