
KickScooter Zing C10
Ninebot powered by Segway 

  For 

kids!
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*Barn under 15 år får bara köra på elskoter i trafiken, om barnet är 
tillsammans med en vuxen som är 18 år eller äldre, som har kontroll över 
barnets körning. På lek- och uppehållsplatser är det dock inget krav om, 
att barn på elskoter ska vara tillsammans med en vuxen. 

 Zinga iväg 
på äventyr med 

Segway!

Zing-serien är elsparkcyklar som Segway har designat 
särskilt för barn. Även om Zing C10 är avsedd som en 
leksak och inte är designad för pendling har Segway-
Ninebot inte kompromissat med kvaliteten, utan har 
tvärtom lagt extra vikt vid säkerheten. Därför har topp-
hastigheten hållits på 16 km/h med en räckvidd 
på 10 km. Zing C10 väger bara 9,5 kg.

Batteriet är placerat i fotbrädan för att ge Zing C10 en 
låg tyngdpunkt och göra sparkcykeln så lätt som möjligt 
att styra. Zing C10 är utrustad med traditionell hand-
broms som kontrollerar bakhjulet.

Halksäker fotbräda och hjul bidrar ytterligare till 
säkerheten.

För nybörjare är Zing C10 utrustad med SAFE-inställning 
som håller hastigheten på 10 km/h. Mer erfarna förare 
kan använda den smarta farthållaren och TURBO-
inställningen gör att du inte själv behöver sparka igång 
den för att komma igång.

BMS-batterisystemet säkerställer att all batterikraft 
används och förhindrar överhettning, kortslutning, 
överladdning och urladdning. Batteriindikatorn lyser 
med rött sken när det finns mindre än 10 % batteri kvar.

Ålder 8-14 år*

Topphastighet 16 km/t 

Räckvidd Upp till 10 km 

Maks. stigning 7 %

Maks. belastning 50 kg

Hopfällbar Nej

Ljus Stämningsbelysning på undersidan

Inställningar Turbo / Cruise / Safe

Uppladdningstid 2,5 timmar

Motorkraft Nominell  120 W

Batteri 54  Wh / 2500 mAh

Däck 6” massiva och punkteringsfria

Bromsar Handbroms – bakhjul

Vikt 9,5 kg

Ringklocka Nej

Underlag Asfalt, trottoar

IP-rating IPX4


