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VARNING

LIVSFARA ELLER ALLVARLIG SKADA
När du kör med din Segway PT finns det en viss risk att du skadar dig på
grund av att du tappar kontrollen, krockar eller faller. För att minska 
risken måste du läsa och följa alla instruktioner i användarmaterialet. 
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Copyright, Varumärken (Trademarks) och 
kontaktinformation
Copyright © 2006 Segway Inc. Alla rättigheter reserverade.

Varumärken (Trademarks)
Segway Inc. (“Segway”) äger ett antal varumärken, däribland Segway o
Segway “flyguy”-logotypen som är registrerade i U.S.A. och i andra län

De varumärken som följs av ® är registerade varumärken för Segway. A
andra märken som används är Segways varumärken. I och med att ett
varumärke inte används i denna manual, betyder inte att Segway inte 
använder det, inte heller betyder det att produkten inte marknadsförs a
eller att det är oviktigt på den aktuella marknaden. Segway har alla rättig
för sina varumärken. Alla andra varumärken ägs av sina respektive före
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Kontaktinformation
För support, kontakta den återförsäljare som sålde dig din Segway PT. F
komplett lista med återförsäljare, besök vår webbplats http://www.segw

Segway Nordic (generalagent för de nordiska länderna)
Sandavägen 1
194 63 Upplands Väsby, Sverige
+46 (0) 8 590 855 55
Mail: info@segway.se
Web: http://www.segway.se

Part Number: 20601-000
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Förord
Gratulerar till köpet av din nya Segway® Personal Transporter (P
Segway PT är en standardterm som avser den självbalanserand
produkt från Segway som beskrivs i denna manual. Det finns två
Segway PT-modeller (i2 or x2). De är fundamentalt lika. Denna 
manual är tillämpbar för båda två.  
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Om denna manual
Kom igång-manualen hjälper dig att montera och komma igång 
använda din Segway PT. Den innehåller grundläggande informa
som du behöver. Mer omfattande information finner du i 
Referenshandboken. 
Det är viktigt att läser och förstår de varningar som utfärdas i all
material som följer med din Segway PT. Det är också viktigt att d
använder din Segway PT med gott omdöme främst för din egen
men också för andras.
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Skaderisk

    
När du kör din Segway PT finns det en viss risk att du skadar dig
grund av att du tappar kontrollen, krockar eller faller. Det ligger 
därför på ditt ansvar att lära dig att köra på ett säkert sätt för att
minska denna denna risk. Kom igång-manualen, Referens-
handboken och säkerhetsvideon (DVD) är utfomade för att lära
denna teknik. 
För en lista på auktoriserade Segway-återförsäljare, besök 
http://www.segway.se.
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Att lära dig att köra med din 
Segway PT
Segway vill att du skall vara trygg och ha glädje av att lära dig k
din Segway PT. Tänk på när du lärde dig att cykla, köra bil, åka s
och allt annat som har med att förflytta sig att göra. Förmodligen 
du någon som hjälpte dig. Du började på en plats som kändes s
Du började sakta och försiktigt. Detta skall du tillämpa när du sk
lära dig att köra med din Segway PT.
Om du noga följer instruktionerna i denna guide och i 
säkerhetsvideon kommer du att lära dig att köra din Segway PT,
du måste vara försiktig. Om du försöker lära dig själv utan att läs
denna guide och se på videon är risken stor att du skadar dig. V
rekommederar att du har en assistent som har läst Kom igång-
manualen och som har sett säkerhetsvideon innan du kör med d
Segway PT för första gången. Se till att däcken är ok och att det
finns några lösa delar. 
Snälla, ta inga risker. 
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Manual, Handbok och DVD
Referenshandboken - innhåller information som behandla
varningar, underhåll och användning Segway PT, batteriern
felsökning och serviceinstruktioner. (Kommer på svenska u
2007.)

DVD:n innehåller:

PDF-filer med alla dokument. Segway tillhandahåller e
elektronisk version av Kom igång-manulen och 
Referenshandboken. Svenska utgåvor finns på http://
www.segway.se/support/docs. Det är de engelska utgåv
som följer med på skivan 

Du behöver Adobe Reader® för att läsa PDF-filerna. 
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Säkerhetsvideo
Säkerhetsvideon ligger på samma DVD-skiva som manu
och handboken. Den innehåller viktig information om hu
Segway PT fungerar. För att minska risken för att du ska
dig måste du se den och följa instruktionerna innan du k
första gången.

DVD:n har två sidor. NTSC-format för visning i Nordamerika (US
Canada, Mexico) och i Japan och PAL-format för t ex Europa, A
Australien och Nya Zealand. Formatet står på skivan. Använd P
om du bor i Sverige.
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Inledning
Denna manual:

Innehåller säkehetsinformation och varningar som hjälper d
köra säkert och ha kul när du använder din Segway PT.

Beskriver delarna som en Segway PT består av.

Visar hur du monterar ihop den.

Beskriver varningarnas innebörd.

Innehåller detaljer om hur du använder din Segway PT (inkl
hur du förbereder dig inför din första åktur).

Beskriver körtekniker.
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Säkerheten först!
Detta avsnitt behandlar säkerhetsinformation och varningar som
måste känna till innan du kör din Segway PT för första gången.

    
LIVSFARA ELLER ALLVARLIG SKADA

När du kör med din Segway PT finns det en viss risk att du
skadar dig på grund av att du tappar kontrollen, krockar ell
faller. För att minska risken för att du skadar dig måste du 
och följa alla instruktioner i användarmaterialet. 
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Ha alltid hjälm på dig. Använd en godkänd cykel- eller 
skateboardhjälm som skyddar bakhuvudet ordentligt. 
Använd hakbandet. 

    
Undvik hinder och halt underlag som kan leda till att du tap
fästet, balansen och faller.



    
n din 
te kan 
ch förstå 
4

Var uppmärksam på alla varningar och signaler frå
Segway PT. De varnar dig för att din Segway PT in
fungera säkert. Du måste lära dig att känna igen o
dessa och agera på rätt sätt. De beskrivs noga i 
användarmaterialet.
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Segway PT:ns delar

Din Segway PT består av följande delar:

InfoKey™-kontroll

InfoKeyfäste och ringar

Styre

LeanSteer™-styrstång

Hjul med däck och skärmar

Konsol med laddnings- och balansindikatorer

Dekor

Mattor

Plattform 

Batterier



sök 
rad 
är 
älv 
och 

ten 
6

    
Alla Segway PT-delar måste vara ordentligt monterade. För
aldrig att köra en Segway PT utan att styrstången är monte
och sitter fast ordentligt. Om du använder din Segway PT n
alla delar inte är monterade på rätt sätt kan du skada dig sj
på grund av att du tappar kontrollen, kolliderar eller ramlar 
orsaka skador på din Segway PT.

    
Modifiera inte din Segway PT. Modifieringar som saknar 
skriftligt godkännande från Segway kan störa funktionalite
och kan orsaka skada och kan leda till att du förverkar 
garantin. 
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Konsol och dekor
Laddnings- och balans-

 Mattor

 
Plattform och

LeanSteer-styrstån

Hjul och däck 

InfoKey-kontrollen
i sitt fäste

Skärm

 

batterier

indikatorer 
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Hur man använder InfoKey-kontrollen
Du använder InfoKey-kontrollen för att kommunicera med din 
Segway PT. InfoKey-kontrollen har fyra knappar och en display:

             Av/På-

Nybörjar-
knapp 

Informations

Display

Säkerhets- 

knapp

knapp             knapp
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InfoKey-kontrollens knappar och display

Av/På-knapp
Av/På-knappen startar och stänger av din Segway PT. Med den
man också skifta från Balansläget till Standby-läget.

Nybörjarknappen
Nybörjarknappen låter dig skifta mellan Nybörjarläget och 
Normalläget, samt lyser upp displayen. När din Segway PT är i 
Nybörjarläget är toppfarten och svänghastigheten lägre. När du 
dig att köra skall du använda Nybörjarläget.
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Informationsknappen
Med Informationsknappen kan du:

Skifta mellan tid, datum, fart, snittfart, trippmätare och total 
körstäcka.

Ställa in tiden, format för fart och körsträcka, datum och noll
snittfarten och trippmätaren. 

Larmknappen
Med Larmknappen slår du på larmet.
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Displayen
Displayen visar tid, datum, fart, snittfart, trippmätare och total 
körsträcka.

För mer information, se avsnittet om “InfoKey-kontroll
Referenshandboken.



12

Gör i ordning din Segway PT
Detta avsnitt handlar om vad som finns i lådan och hur du gör i 
ordning och monterar din Segway PT. 

Packa upp din Segway PT
Följande delar kommer med din Segway PT:

Styre 

LeanSteer-styrstång

LeanSteer-styrstångsfäste, låsblock och skruvar

Dekor för konsolen

Plattform (Segway PT Powerbase)

Kom igång-manual

Referenshandbok 

Säkerhetsvideo (DVD)
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InfoKey-kontroll

InfoKey-kontrollfäste och ringar

Insexnyckelset (3mm and 5mm)

Apparatsladd (för laddning av batterierna)
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Montera ihop din Segway PT
Detta avsnitt innehåller instruktioner för hur du monterar ihop din
Segway PT. 

    
Stäng alltid av din Segway PT och dra ur sladden innan du
någon form av underhåll eller monterar något tillbehör.

    
Följ specifkationerna på hur hårt skruvarna skall dras. Om du d
åt dem för hårt kan du skada din Segway PT eller göra att den 
fungerar ordentligt.
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Om din Segway PT redan är monterad kan du hoppa ö
detta avsnitt och gå direkt till “Justera styrets höjd” p
sidan 25.

Montera styret
Verktyg: Momentnyckel med 3mm insexbit.
För att montera styret på LeanSteer-styrstången:
1. Se till att din Segway PT är avstängd och att sladden är 

urdragen.

2. Skruva loss fästet från styrstången om det är monterat. Cen
styret på LeanSteer-styrstången genom att följa markeringa
och instruktionen nedan.

3. Placera fästet mot styret. 
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4. Sätt i  de tre skruvarna i fästet mot LeanSteer-styrstången.

5. Använd 3mm insexnyckeln. Skruva fast skruvarna lite i tage
att det skall bli rakt.

6. Kontrollera att avståndet mellan fästet och LeanSteer-
styrstången är jämt upptill och nedtill. Dra åt skruvarna med
momentnyckel med 6.0 N-m (4.4 ft-lbf).
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Skruvar

Styrets fäste

Styre

Marke
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Montera LeanSteer-styrstången
Verktyg: Momentnyckel med en 5mm insexbit.
För att fästa LeanSteer-styrstången vid plattformen:
1. Skjut på LeanSteer-styrstången på pivottrumman på plattfo

LeanSteer-styrst
Pivottrumma
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2. Sätt i låsblocken på vardera sidan med den rundade delen n
De skall försvinna in någon centimeter. 

3. Sätt i skruven löst. Det kan ta en stund att få skruven att få 

4. Innan du drar åt skruven kontrollerar du visuellt att styret är
och centrerat. Om det inte är det, justera LeanSteer-styrstå

5. Dra åt skruven med 11.0 N-m (8.1 ft-lbf) med momentnycke

6. Vicka styret åt höger och vänster till ändlägena för att kontro
att det sitter som det skall.  



20

Montera dekoren på konsolen
För att montera dekoren:
1. Se till att din Segway PT är avstängd och att sladden är 

utdragen.

2. Sätt i reservbatteriet i hålet. 

3. Fäst dekoren i bakkant och lägg den över konsolen.

4. Tryck ned dekoren i framkant.
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Montera fäste & ring för InfoKey-kontrollen
Verktyg: Momentnyckel med 3mm insexbit.

    
Du bör montera InfoKey-kontrollens fäste och ring innan du kör
första gången. Var uppmärksam och titta framåt när du kör.
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För att montera fästet för InfoKey-kontrollen:
1. Placera InfoKey-fästet på den övre delen av LeanSteer-

styrstången med låshaken nedåt.

2. Sätt i skruven genom fästets hål.

3. Dra åt skruven med en momentnyckel 2.0 N-m (18 in-lbf)
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Skruva på ringen
För att sätta InfoKey-kontrollen i fästet, skruva först på ringen 
InfoKey-kontrollens undersida.

Sätta InfoKey-kontrollen i dockan
För att sätta InfoKey-kontrollen i dockan:
1. Skjut upp InfoKey-kontrollen i dockan till låshaken knäpper 

Ett knep (om ringen är hård) är att sätta den tomma ringen i fäste
sedan sätta InfoKey-kontrollen med toppen klockan 9 i den och s
vrida den medsols till klockan 12. Din Segway PT kommer med 
ringar. En är avsedd för att användas om InfoKey-kontrollen ska
sättas i fästet. Den andra är avsedd för att ha om man vill ha den
snöre runt halsen och den sista är om man bara vill ha den i fick
Segway rekommenderar att du alltid har den i fästet när du kör.
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Gör i ordning LeanSteer-styrstången
Verktyg: 3mm insexnyckel, momentnyckel med 3mm insexbit.
LeanSteer-styrstången är hopskjuten så mycket som möjligt när
levereras. Man måste montera den innan man kan justera höjde
styret första gången. För att höja och montera LeanSteer-
styrstången:
1. Ta bort höjdjusteringsskruven, brickan och gummibussninge

genom att använda en 3mm insexnyckel.

2. Lyft den övre delen av stången från ursprungsläget tills håle
syns.

3. Sätt tillbaka höjdjusteringsskruven, brickan och 
gummibussningen. 

4. Dra åt den med 2.0 N-m (18 in-lbf) med momentnyckeln.
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Justera styrets höjd
Verktyg: 3mm insexnyckel, momentnyckel med 3mm insexbit.
För att justera styrets höjd: 
1. Lossa höjdjusteringsskruven. 

1

2

3

Skruv

Höjd- 
justerings-
bricka och
gummibussn
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2. Justera styrets höjd genom att dra det uppåt så att det är i h
med din armbåge eller högre när du står på marken och hå
plattformen plan. Du kan justera det igen tills du hittar en hö
som passar dig.

3. Dra åt skruven med 2.0 N-m (18in-lbf) med momentnyckeln

    
Att justera styrets till rätt höjd är viktigt både för säkerheten och
bekvämligheten. 
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Ladda batterierna

De två Litium-jon-batterierna är förmodligen monterade på din 
Segway PT när den levereras. De sitter under plattformen. 
För att maximera batteriernas kapacitet, ladda dem i åtminstone
timmar, en gång i månaden eller efter 12 timmars användande, 
som kommer först. Ladda batterierna inom de föreskrivna 
temperaturgränserna.

    
Segway PT-batterierna bör laddas i åtminstone 12 timmar innan
används första gången.
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För mer information, se “Batterispecifikationer” i 
Referenshandboken.

Ladda din nya Segway PT:s batterier i åtminstone 12 timmar så 
du fått den. 
Ladda alltid batterierna på en torr och ren plats där det inte finns
skräp.
För att ladda batterierna:
1. Öppna laddkontaktsluckan på din Segway PT.

2. Kontrollera att laddkontaken är torr. 

    
Sätt inte i sladden om laddkontakten är blöt eller fuktig.
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Laddkontakt

Apparatsladd

eluttag

Batterier
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3. Sätt i ena ändan av sladden i ett jordat eluttag (100 V~ till 
240 V~; 50 Hz eller 60 Hz). Det är viktigt att det är jordat.

4. Sätt i andra ändan på sladden i laddkontaken på din Segwa

5. Kontrollera att laddningsindikatorerna (lamporna) på konsol
lyser grönt.

    
Din Segway PT levereras med en standard apparatsladd som 
fungerar i Sverige och de flesta länderna i Europa. Om den inte
passar kan du köpa en ny sladd eller en adapter.
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Laddningsindikatorerna
Detta avsnitt handlar om vilka kombinationer laddningsindikatore
kan visa:

Fast grönt sken betyder att batterierna laddas. 

Blinkade grönt sken betyder att laddningen är klar. 

Rött sken betyder att något är fel. 

För mer information om laddningsindikatorerna, se 
“Ladddningsindkatorerna” i Referenshandboken. 
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I Referenshandboken finns det viktig information om hur batterie
skall laddas. Följ dessa instruktioner för att inte skada batterierna
för att maximera deras livslängd. 

    
Försummelse att ladda batterna kan leda till att de skadas 
permanent.  Förvara din Segway PT eller batterierna fulladdade
Ladda dem i åtminstone 12 timmar en gång i månaden. När de 
är på laddning laddas de ur med tiden, vilket kan leda till att de 
skadas permanent.
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Säkerhetsvarningar
Din Segway PT har olika sätt att varna dig om det behövs. Det ä
viktigt att du känner till dessa och vad de innebär innan du börjar
med din Segway PT. 

    
Läs och följ alla instruktioner i denna manual och i 
Referenshandboken samt se videon. Det är viktig informati
om fartbegränsaren, vibrationsvarningar och om automatis
avstängning. 

    
Det finns inte varningar för alla situationer som kräver extra 
uppärksamhet. För mer information se “Undvika faror” på sidan
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Fartbegränsaren
När du når toppfarten kommer din Segway PT att trycka styret m
dig för att du skall sakta ner. Detta kallas för fartbegränsaren. 
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Fartbegränsaren är en varningssignal till dig att du kör för fort. Nä
Segway PT trycker styret mot dig, skall du sluta luta dig framåt
sakta ner. Ha alltid ett mellanrum mellan dig och styret när du k
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Vid vilken fart styret trycks mot dig beror på ett antal faktorer sås
körstil, terräng, last, vilket läge maskinen är i (Nybörjarläget elle
Normalläget), batteriernas kondition, hur du står på plattformen 
andra faktorer.

För mer information och situtationer som kan få 
fartbegränsaren att aktiveras, se “Fartbegränsaren” i 
Referenshandboken.

    
Din Segway PT är designad för att hålla dig upprätt under 
nästan alla förhållanden. Du kan dock forcera denna funkti
genom att fortsätta att luta dig framåt och ignorera 
fartbegränsaren vilket kan försätta dig i fara. 
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Vibrationsvarning
Ett av sätten som din Segway PT varnar dig när det finns risk fö
ramla är att vibrera och göra morrande ljud. Detta kallas för 
vibrationsvarning (Stick Shake Warning). 
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Om du känner att din Segway PT vibrera/skaka och hör den mo
när du kör, sakta ner. Om vibrationerna och morrandet fortsätter
stanna och kliv av på ett säkert sätt. Fortsätt inte att köra förrän 
förstått vad som orsakade den ihållande vibrationsvarningen och
har avhjälpt felet.
Om vibrationsvarning uppstår när du står stilla eller har fastnat, k
omedelbart och kör inte förrän: 

Du inte längre är i ett hinder eller i en backe. 

Du är säker på att det inte var en automatisk avstängning. 

För mer information om automatisk avstängn
se sidan 42 .
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Släpp aldrig din Segway PT när den är i Balansläget efterso
den kommer att ge sig iväg en liten bit innan den 
vibrationsvarnar och stänger av sig. Om du släpper din 
Segway PT när den är i Balansläget finns det risk för att du
skadar andra och din Segway PT. 
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För mer information och om situtationer när 

vibrationsvarning kan inträffa, när man står på sin 
Segway PT eller om man inte gör det, se 
“Varningsvibration” i Referenshandboken. 
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Automatisk avstängning
Om din Segway PT upptäcker ett fel i något av sina redundanta
system eller om batterierna är slut kommer den att göra en 
automatisk avstängning (Safety Shutdown). 
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När en automatisk avstängning inträffar kommer din Segway PT
automatiskt att sakta ner, vibrera och morra, blinka med 
batterisymbolerna och visa ett olyckligt ansikte på InfoKey-kontro
display och pipa. 
Du har cirka 10 sekunder på dig, från det att automatisk avstäng
påbörjats, att stanna och kliva av på ett säkert sätt. Efter cirka 1
sekunder kommer din Segway PT att stänga av sig om den står 
Om automatisk avstängning inträffar: 
1. Stanna omedelbart. 

2. Kliv av försiktigt med en fot i taget. 
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Starta inte om och kör inte med din Segway PT efter det att 
har visat att batterierna är slut eller har gjort en automatisk
avstängning beroende på att de tagit slut. Din Segway PT h
kanske inte tillräckligt mycket kraft kvar för att hålla balans
särskilt inte om du vill ha mycket kraft på en gång. Om du 
startar om den och fortsätter att köra, finns det risk för att d
ramlar. Dessutom riskerar du att skada batterierna, vilket le
till att du minskar livslängden och kapaciteten på dem. 
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Stöldskyddssystem som t ex finns i butiker kan störa din 
Segway PT:s förmåga att balansera och/eller får den att gö
en automatisk avstängning. Åk inte närmare än 1,5 meter f
ett sådant system.
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För mer information om hur man demonstrerar/simulera
automatisk avstängning i utbildningssyfte, se “Automa
avstängning” i Referenshandboken. 

    
Kör inte med din Segway PT efter det att den har gjort en 
automatisk avstängning förrän du vet vad som orsakade d
och har gjort något åt det. 
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Så fungerar Balansläget
Du kör din Segway PT i Balansläget. När den är i detta läge kän
den av om du lutar dig framåt eller bakåt eller om du lutar LeanS
stystången åt vänster eller åt höger. Den skickar signaler till hjul
som ett svar på dessa kommandon.
Din Segway PT har också ett Förarlöst balansläge. Det är till för a
skall kunna förflytta din Segway PT när du inte kör den. Kliv av o
led den för att ta dig förbi hinder, trappor eller terräng som är svå
köra i. När den är i Förarlöst balansläge är det viktigt att du hålle
den ordentligt och inte släpper den. Släpper du den kan den ge 
iväg på egen hand. 
Du ser att din Segway PT är i Balansläget eller i Förarlöst balans
genom att titta på indikatorerna på konsolen på basen. De blinka
eller roterar med grönt sken. På InfoKey-kontrollen visas ett lyck
ansikte. 

För mer information om hur du sätter din Segway PT i 
Balansläget, se “Att köra med din Segway PT” på si
59. 



det 
48

Givare under mattorna
Din Segway PT har fyra givare under mattorna som märker om 
står en förare på plattformen när din Segway PT är påslagen. 

     Givare   
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När du står på plattformen med fötterna på rätt ställe, kommer a
fyra givarna att tryckas ned, vilket gör att din Segway PT komme
fungera normalt i Balansläget.
Om färre än tre av givarna är nedtryckta när du kör kommer din 
Segway PT att minska farten. När du står ordentligt på plattform
igen kommer den att fungera normalt igen.
Om du flyttar din Segway PT för snabbt när den är i Balansläget
inga givare är nedtryckta kommer den att vibrationsvarna innan 
byter från Balansläget till Standby-läget.
För mer information om Balansläget och Standby-läget, se 
“Vibrationsvarning” på sidan 38. 
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Sätt aldrig något på mattorna förutom dina fötter. Om du gö
det kommer din Seway PT att uppfatta det som om någon s
på den och ge sig iväg och köra på och kanske skada någo
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Några regler att tänka på

Din hållning och hur du står på din Segway PT påverkar din förm
att kunna köra säkert:

Var uppmärksam. Titta långt framåt åt det håll du är på väg.
vad som händer framför hjulen. Dina ögon är det viktigaste 
verktyg du har för att undvika hinder och hinder och problem

Håll ordentligt i styret. Böj på knän och armbågar. Det hjälpe
att hålla balansen när marken är ojämn.  
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Lämna ett mellan mellan kroppen och styret. Luta dig inte ö
styret. Om man lutar sig över styret ökar risken för att man ta
kontrollen, krockar och ramlar. 

Stå mitt på mattorna med fötterna.

Träna på att stanna kontrollerat. 

Låt kroppen följa med styret och luta din inåt i svängarna. 

Luta LeanSteer-styrstången åt det håll som du vill åka.

Se till att styrets höjd är rätt.

För mer information se “Justera styrets höjd” på sida
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Undvik faror
Din Segway PT är lättmanövrerad och låter dig enkelt köra runt 
hinder. För att du inte skall förlora däckens grepp med marken m
du dock vara försiktig när du kör på ytor som man vara hala. Lä
att känna igen halka i form av vatten eller is, löst underlag som s
och grus, branta backar och olika typer av hinder.  
Stanna och kliv av din Segway PT och använd det Förarlösa 
balansläget för att ta dig förbi ställen som det inte är säkert att k
på.
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Så undviker du att halka
Segway PT:s däck måste har grepp för att maskinen skall kunna
upprätt! 
När din Segway PT tappar greppet kommer den att halka, vilket
leda till att man tappar kontrollen över den och ramlar. Hastiga 
manövrar och när man kör där det är halt, där underlaget är löst
där det finns lösa förmål ökar risken för att man tappar greppet. 
det sker i en backe ökar risken.  

Undvik hastiga manövrar som att starta och stanna snabbt.

Undvik att köra på halt underlag som snö, is, blött gräs eller
och på andra ytor som kan vara hala och som kan leda till a
halkar.

Undvika att köra på löst grus på asfalt, lösa föremål som gr
skräp och stenar.

Var försiktig när underlaget förändras som t ex när man byte
asfalt till gräs, kör över en tröskel eller ett farthinder.

Undvik att köra i branta backar. 

Se till att alltid ha kontakt med marken.
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Så undviker du att snubbla
Man snubblar och man kan ramla när plattformen eller däcken tr
ett hinder och de inte inte kan fortsätta framåt. 

Undvik hål, kantstenar, trappsteg och andra hinder. 

Undvik att köra där plattformens undersida kan ta i. Gränsla
uppstickande föremål.

Var försiktig när du åker från asfalt till gräs, över trösklar och
farthinder.
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Så undviker du att välta
Din Segway PT balanserar framåt och bakåt men inte sidledes.
Du måste själv hålla balansen sidledes genom att luta dig inåt i 
svängarna. Om du inte aktivt gör det kan din Segway PT välta å
sidan. 

Undik att åka längs med en en brant backe.

Luta dig uppåt backen när du åker längs en mindre backe. L
dig inåt i svängarna.



 en 

PT:n 

let. 
58

Håll LeanSteer-styrstången rakt upp när du åker längs med
backe. 

Undvik att svänga när du kör i en backe eller på en ramp.

Släpp aldrig styret när du kör längs med en backe. Segway
kommer att svänga varpå du kan tappa balansen. 

Håll dig i mitten av smala eller upphöjda körbanor. 

Undvika att svänga när du backar.

Se till att aldrig köra ut över en trottoarkant med det ena hju
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Att köra med din Segway PT
Detta avsnitt beskriver du kör med din Segway PT. Det handlar 
hur man gör första gången och ger goda generella råd. 
Följ nedanstående steg för att lära dig att köra med din Segway
Det är viktigt att övar i en bekant miljö som går att kontrollera till
känner dig bekväm med din nya Segway PT och InfoKey-kontro
Innan du börjar skall du se till att din Segway PT är monterad oc
laddad.

Se “Montera ihop din Segway PT” på sidan 14 och 
“Ladda batterierna” på sidan 27

Kontrollera din Segway PT varje gång innan du tänker använda
Kör inte om någon del är lös eller trasig eller om däcken inte har
tryck.

Se "Använda och underhålla din Segway PT" i 
Referenshandboken.

Ha inte lösa kläder eller smycken som kan fastna i din Segway P
du kör.



 

r 

pp. 
 barn 
eten.
60

Steg 1: Förberedelser inför din första
körtur
Förbered först detta:
1. Välj en bra plats för din första tur. Det kan vara inomhus elle

utomhus. Platsen bör vara minst fyra gånger fyra meter. 
Underlaget skall vara jämt och plant och erbjuda ett gott gre
Det skall inte finnas några hinder. Bilar, cyklar, husdjur, små
och annat som kan vara distraherande bör inte finnas i närh
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2. Du behöver en vän som kan vara din “assistent” som också
läst instruktionerna och varningarna i denna manual och som
sett Säkerhetsvideon. Assistenten kommer att hjälpa dig me
instruktionerna när du skall köra. 

3. Sätt på dig din hjälm och justera och fäst hakbandet så som
tillverkaren rekommenderar. 

4. Flytta din Segway PT till mitten av platsen som du har valt u
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5. Justera styrets höjd. 

För mer information, se “Justera styrets höjd
sidan 25.

6. Bekanta dig med symbolerna som InfoKey-kontrollen kan vis
displayen.

För mer information, se “Hur man använder 
InfoKey-kontrollen” på sidan 8.
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Steg 2: Starta din Segway PT

Tryck på Av/På-knappen på InfoKey-kontrollen för att starta din 
Segway PT. Av/På-knappen sitter ned till vänster på InfoKey-
kontrollens sida.

Av/På-knapp
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Du kommer att höra en ton när din Segway PT startar. 
Balansindikatorerna (lamporna) kommer att tändas (sitter på 
konsolen). Din Segway PT är nu på och är i Standby-läget. 

Balans-
indkatorer

    
Kliv inte på din Segway PT ännu! Segway PT:n är nu på me
den balanserar inte. 
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Steg 3: Kontrollera att den är i 
Nybörjarläget
Kontrollera att Segway PT:n är i Nybörjarläget genom att se att 
Sköldpaddesymbolen visas i InfoKey-kontrollens display. 

    
Första gången sätts din Segway PT automatiskt i 
Nybörjarläget. Om Sköldpaddesymbolen inte visas i InfoKe
kontrolens display skall du sätta den i Nybörjarläget innan
kliver upp på den. Se “InfoKey-kontrollens knappar och 
display” på sidan 9.



ram 
e 
n. 
66

För mer information om vad du gör om du inte kan få f
Sköldpaddesymbolen på InfoKey-kontrollens display, s
“Välja och låsa i Nybörjarläget” i Referenshandboke

Nybörjar-
knapp

Sköld-
padde-
symbolen 
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Kliv inte på din Segway PT ännu. Den är på men den 
balanserar inte ännu. 
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Steg 4: Innan du kliver på
Din Segway PT är på men den balanserar inte. Stå bakom den, 
centrera styret och håll plattformen plant. Balansindikatorerna 
(lamporna) hjälper dig. Om någon av de fyra yttre lyser rött, luta
plattformen eller styret åt motsatt håll. När Segway PT:n är redo
sättas i Balansläget kommer lampan i mitten att lysa grönt. Se ti
InfoKey-kontrollen sitter i dockan innan du kliver på.
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När  balansindikatorn (lampan in mitten) lyser grönt är din Segwa
redo. 

Grön
 

Röd
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Step 5: Kliva på
Innan du kliver på första gången:

Be din “assistent” stå framför Segway PT:n med ansiktet mo
och hålla styret med båda händerna. Din assistent skall var
redo på att hålla fast Segway PT:n ordentligt så att den inte
sig.

Kom ihåg att Segway PT:n kommer att röra sig framåt, bakåt
svänger om du flyttar styret. Undvik att trycka, dra eller luta s
när du kliver på.

Kontrollera att balansindikatorn i mitten lyser grönt.
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För att stiga på din Segway PT: 
1. Håll i styret med båda händerna. När du kliver på titta upp, 

ner. 
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2. Sätt den ena foten på mattan (bara den ena). 

3. Förflytta din vikt till foten som är på mattan. 
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4. Lyft långsamt den andra foten från marken och sätt den på 

mattan. Ta det lugnt och spänn dig inte. Titta framåt.

    
Var beredd! Vissa personer gungar ofrivilligt fram och tillbaka 
ofrivilligt första gången.
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5. Om det känns ostabilt, kliv av plattformen med en fot i taget
ta en kort paus innan du kliver på igen.

Din assistent skall fortsätta att hålla fast styret hela tiden och
till att Segway PT:n inte rör sig när du kliver på. 
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Följande visas på konsolen och på InfoKey-kontrollen när du kliv

på:

Redo att kliva på I Balansläget med
en förare på
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Håll plattformen plan för att stå stilla. Så här står du för att stå st
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Steg 6: Köra framåt och bakåt
Din Segway PT rör sig framåt och bakåt beroende på hur du förf
din vikt. 
När du står på plattformen, kör framåt och bakåt på följande sät
1. Ha din assistent till hands. Luta dig långsamt lite framåt och

rör dig framåt. Sluta luta dig framåt. Du kommer att sakta ne
stanna. Gör detta ett par gånger. 
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2. Titta bakåt och luta dig långsamt lite bakåt och du åker bakå
Sluta luta dig bakåt och du kommer att sakta ner och stanna
detta ett par gånger. 

    
Undvik att gunga fram och tillbaka. Flytta inte din kroppsvi
hastigt. Det kan leda till att du tappar greppet och ramlar. 
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3. Ha din assistent till hands. Öva på att köra framåt och bakå

grann. Var försiktig. Se till att du håller dig undan väggar oc
hinder.  

    
Du bör inte backa förutom för att manövrera ett par meter. 
Vänd runt och kör framåt åt det hållet istället. 

    
Sväng inte och kör inte fort när du backar. 
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Steg 7: Stanna
Stanna genom att förflytta din kroppsvikt åt motsatt håll från det 
du är på väg. 
För att stanna med din Segway PT: 
1. När du kör framåt, skjut höfterna lugnt bakåt (som om du tä

sätta dig ned) för att stanna med din Segway PT. 

2. När du har stannat, centrera din kroppsvikt över plattformen
att stå stilla. Om du fortsätter att luta dig bakåt kommer du a
börja backa. 

3. Öva på att stanna på ett visst ställe mjukt och kontrollerat o
stå stilla på det stället en liten stund. 
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Undvik att stanna abrupt, särskilt om underlaget är lite halt.
stanna abrupt, särkilt på halt underlag, kan göra att 
Segway PT:ns däck tappar greppet och du kan ramla. 

    
Använd en “sitt ner”-rörelse för att stanna. Håll axlarna rakt öve
höfterna när du flyttar vikten bakåt.
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Stanna alltid kontrollerat. Undvik att stanna abrupt. Sta
genom att lugnt förflytta kroppsvikten i motsatt håll mo
det håll du är på väg åt. 
Undvik halt underlag. Segway PT:ns däck kan tappa 
greppen och kan leda till att du ramlar. 

För mer information, se Säkerhetsvideon.
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Steg 8: Svänga med din Segway PT
Segway PT:n svänger åt det håll du lutar styret. Du svänger gen
att luta styret åt vänster eller åt höger. 

Att svänga på stället 
Börja med att öva på att svänga runt på stället. För att göra det,
styret långsamt åt det håll du vill svänga. Din Segway PT komm
svänga på stället om du inte lutar dig framåt eller bakåt. Öva på 
genom att svänga runt åt både vänster och åt höger.
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Att svänga när du kör
När du känner dig bekväm med att köra framåt och bakåt och sv
runt på stället, öva försiktigt på att köra framåt långsamt samtidi
som du svänger. Böj lite på knäna och luta dig åt det håll du vill 
Håll i styret och låt kroppen följa med det när nu svänger. 
Abruta svängar kan vara farliga. Luta dig inåt i svängarna mjukt 
långamt.
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Steg 9: Kliva av
När du är redo att kliva första gången, bör din assistent hålla i st
Stå stilla genom att hålla kroppsvikten centrerad över hjulen och
hålla styret upprätt.
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För att kliva av din Segway PT:
1. Utan att luta dig åt sidan eller framåt eller bakåt, kliv av din 

Segway PT med en fot i taget. 

2. När du har klivit av, fortsätt att hålla i styret. Om du släpper 
kommer din Segway PT att åka iväg på egen hand och kan
orsaka skada eller skadegörelse. 

    
Se till att du inte drar i styret eller lutar det när du kliver av 
Segway PT.
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Dra inte i styret när du kliver av din Segway PT. 
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3. När du klivit av kommer din Segway PT att automatiskt gå i
Förarlöst balansläge. I detta läge kan du leda din Segway P
framåt, bakåt eller svänga genom att du lutar styret åt det hå
vill att den skall åka. Använd det Förarlösa balansläget för a
dig förbi trottoarkanter eller förbi ställen där det är farligt, int
eller otillåtet köra.
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Balansidikatorerna visar följande på konsolen och på InfoKey-

kontrollen när du kliver av din Segway PT.

Med en förare 
i Balansläget

Ingen förare  
i Balansläget
(Förarlöst balans-
läge)
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Om du flyttar din Segway PT snabbt när den är i det Förarlösa 
balansläget kommer den att varna genom att vibrera och sedan
till Standby-läget (och tappa balansen).
Always perform a controlled stop Avoid making abrupt stops Co
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Steg 10: Larma din Segway PT
Din Segway PT har en larmfunktion som är bra om du vill lämna
en stund utan uppsyn. Larmfunktionen har aukustiskt larm och 
motererna kommer att motverka att maskinen flyttas.
Det bästa sättet för att hindra att någon rör vid din Segway PT ä
ha den inomhus och ha InfoKey-kontrollen på en annan plats. 
Larmfunktionen tänkt användas när du är i närheten av maskinen
du kan svara på om den larmar. Om du måste lämna din Segwa
obevakad ett tag, aktivera larmet och använd ett lås.
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För att slå på larmet
1. Kliv av din Segway PT. 

2. Tryck på Larmknappen på InfoKey-kontrollen. 

Larmknappen 
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3. Din Segway PT ger i från sig ett ljud när larmfunktionen slås
InfoKey-kontrollen visar en låssymbol på displayen när 
Segway PT:n är larmad: 

Ta med din InfoKey-kontroll. (Lämna den inte på din Segway
4. För att stänga av larmet, tryck på larmknappen på InfoKey-

kontrollen. Låssymbolen kommer att försvinna från displaye
larmet inte längre är på. 
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Steg 11: Stänga av din Segway PT
1. Stäng av din Segway PT genom att trycka på och hålla Av/P

knappen på InfoKey-kontrollen intryckt i två sekunder. 

2. InfoKey-kontrollens display kommer att visa ett sömnigt ans
och Segway PT:n kommer att ge ifrån sig en ton när den stä
av sig. 

Av/På-knapp
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Öva på att köra
Du behöver bli ordentligt bekant med din Segway PT innan du ge
ut utanför den kontrollerade plats där du övar. Ju mer du övar, d
säkare kommer du att vara när du kommer till nya ställen. Tänk 
detta när du övar: 

Använd nyörjarläget och åk på en plats som är fri från hinde
sådant som kan vara distraherande tills du känner dig bekv
med din Segway PT. Öva i Nybörjarläget tills du kan kliva på
köra framåt och bakåt, svänga, stanna och kliva av med sam
precision och självförtroende som när du går. 

Med övning kommer du att kunna köra där det är ont om pla
Du bör kunna köra, svänga och stanna på sådana ställen. 
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Tills dess att du kan köra med stor precision, kör inte på stä
där du kan möta barn, gångtrafikanter, husdjur, bilar, cyklar,
andra hinder eller poteniella faror. 

När du kör i Normalläget för första gången bör du göra den 
samma säkra plats som när du började köra i Nybörjarläget

Var försiktig när du kör i nya miljöer.

Var försiktig när du kör genom en dörr. 
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Se till att du har ordentligt med plats kring hjulen.

Var försiktig när underlaget förändras, t ex när du kör från a
till gräs.
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Att köra i terrängen
Med övning kommer du att kunna köra på många olika typer av 
underlag. Du bör dock alltid undvika hala ytor, löst underlag, bra
backar och hinder. Var alltid försiktig när du kör på en typ underl
som du inte har kört på förut. 
Låt aldrig din Segway PT tappa kontakten med marken, inte en f
kort stund eftersom den inte har något grepp då. När du landar k
du komma att tappa kontrollen.

Kompensera
Din Segway PT är gjord för att kompensera för ojämt underlag. 
du kör rakt fram på ojämt eller lutande underlag håll styret rakt.
Luta LeanSteer-styrstången och styret åt det håll du vill köra och
plattformen följa markens kontur.
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Hantera trappor och trottoarkanter
1. Kliv av.

2. Titta på konsolen och försäkra dig om att din Segway PT är
Förarlösa balansläget.

3. Gå runt framför din Segway PT.

4. Led din Segway PT försiktigt till trappan eller kanten så att h
står vinkelätt mot den.  

5. Stå alltid ovanför Segway PT:n med ansiktet vänt mot styret
försiktigt din Segway PT upp eller ned, ett steg i taget. Uppf
man dra lite och nedför får man hålla emot lite.
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Om hjulen slirar när du är på väg upp eller nedför en trappa
eller en hög kant, kan det hända att din Segway PT lämnar 
Förarlösa balansläget och går till Standby-läget. Segway PT
hjul kommer då inte hjälpa till. Led din Segway PT långsam
och försiktigt nedför trappan. Sätt den i det förarlösa läget i
inna du gör ett nytt försök.
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Ha alltid din Segway PT nedanför dig själv. Dra den upp för
trappor, kanter och backar. Skjut den nedför trappor, kante
och backar.

Försök aldrig att köra din Segway PT upp för en trappa elle
hög kant. 
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Vett och etikett
Uppför dig ordentligt när du kör med din Segway PT. 

Var försiktig och omtänksam mot andra.

Kör bara så fort som det är säkert att köra, dels för dig själv,
för de som finns runt omkring dig.

Var alltid beredd på att stanna.

Visa fotgängare respekt genom att släppa fram dem.

Undvik att skrämma fotgängare. När du närmar dig någon 
bakifrån, sakta ner och gör dig varsamt tillkänna och passer
promenadtakt. Passera till vänster när det är möjligt. När du
möter någon, håll dig till höger och sakta ner för att inte oroa
mötande. 

Om det är många fotgängare kring dig, sakta ner och följ m
rytmen. Kör bara om om det finns gott om plats för att göra 
säkert. Kör inte slalom mellan fotgängare.
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När du kör tillsammans med andra Segway PT-förare, håll 
avståndet, se upp för faror och hinder och kör inte sida vid s
om det inte finns gott om utrymme för fotgängarna.

Parkera inte din Segway PT så att den stör forgängarnas 
framkomlighet.

Korsa gator och vägar där det är meningen att man skall gö
det. Åk inte mot rött ljus.

Kör bara på gator och vägar om det inte finns någon cykelb
eller om man inte får köra på trottoaren. 

Kör inte med din Segway PT på annans mark om du inte ha
tillåtelse att göra det. 

Ta reda på och följ lagar och regler. 
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Säkerhetsråd och riktlinjer
Din Segway PT har en unik förmåga att balansera och eftersom
är så enkel att använda blir man snabbt väldigt självsäker. Det k
vara bedrägligt. Kör inte över din förmåga. Om du överskrider di
Segway PT:s balansförmåga genom att köra över hinder, i ojäm
mark, på hala ytor, på löst underlag eller i branta backar, kan du
snabbt tappa kontrollen vilket leder till att du kan krocka, ramla o
skada dig. Som med alla typer av fordon innebär användandet a
Segway PT att du utsätter dig för en viss risk att skada dig. Du k
minska denna risk genom att följa instruktionerna i denna manu
men du kan inte eliminera dem helt. 

Läs denna manual och se på Säkerhetsvideon. 

Låt inte någon annan använda din Segway PT utan ha gjort
också.    
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Använd hjälm. När du kör med din Segway PT skall du ha e
hjälm med hakrem. Använd en godkänd cykel- eller 
skateboardhjälm som skyddar bakhuvudet bra. Beroende p
körförhållandena och annat kan du överväga annan 
skyddsutrustning, såsom handskar, handledskydd och knäs
Använd skor som är stabila och bekväma. 

Vaka över nybörjare noga. Alla nybörjare skall använda 
Nybörjarläget. Du ansvarar själv för en nybörjares säkerhet
inte någon kliva på din Segway PT första gången utan att d
håller i styret ordentligt. Vaka noga över nybörjare tills de bö
bli bekväma med hur en Segway PT fungerar. Låt inte nybö
använda din Segway PT utan att du har full koll på dem om
inte inte har läst manualen och har sett Säkerhetsvideon. 
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Undvik hala ytor, löst underlag, branta backar och hinder av
slag. Om du inte kan undvika dessa, kliv av och använd det
Förarlösa balansläget för att ta dig förbi. Var särskilt försiktig
det är trångt eller om du kör nära hinder.  

Var försiktig i backar. Var försiktig när du kör uppför, nerför e
längs med en backe. Försök inte köra i backar om det är lös
underlag eller om det är halt. Stanna och kliv av och använd
Förarlösa balansläget. Se till att ha din Segway PT nedanfö
När du kör i en backe luta dig alltid upp mot toppen för att h
balansen och kontrollen. 

Du blir längre än du tror. Var medveten om att att du blir avs
längre när du står på en Segway PT. Det innebär att du mås
vara extra försiktig när du kör genom en dörröppning eller e
valv, under grenar, skyltar och andra hinder ovanför dig. 

Att gunga fram och tillbaka är roligt men farligt. Om det är lite
kommer du att ramla till slut om du inte är försiktig. 
(Översättarens anmärkning.)

Om du tänker kliva av i en backe när det lutar åt sidan, håll s
rakt upp, annars svänger din Segway PT hastigt nedåt, varp
kan tappa den. (Översättarens anmärkning.) 
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Se upp i svängarna! Sväng alltid långsamt och försiktigt. Sn
svängar kan leda att man tappar kontrollen. Luta dig inåt i 
svängarna. 

Ta inte onödiga risker. När du närmar dig en brant backe, o
mark eller något annat som du saknar erfarenhet av eller so
gör dig orolig, ta inte risken. Kliv av och led din Segway PT 
istället genom att använda det Förarlösa balansläget.

Ha inte lösa kläder på dig som kan fastna i hjulen och motv
att du kan styra ordentligt.   

Inga passagerare. En Segway PT är till för en person. Skjut
inte. Håll inte ett barn i armarna eller transportera det på nå
annat sätt när du kör.
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En Segway PT är inte utformad och testad för att vara ett fo
för handikappade i sin baskonfiguration. Du måste kunna kliv
och av en Segway PT utan hjälp, vilken innebär att att du sk
samma fysiska förmåga som behövs för att gå i en trappa u
hjälp och utan att hålla i ledstången.

Båda händerna och båda fötterna är med hela tiden. När du
håll båda händerna på styret och båda fötterna på plattform
Ha inte några saker i händerna. Om du behöver transporter
något, använd Segways tillbehörsväskor eller använd en 
ryggsäck med båda remmarna över axlarna. 
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Kör aldrig i trappor eller i roterande dörrar. Att köra i trappor
roterande dörrar är farligt.

Kliv aldrig av en Segway PT i farten. Stanna alltid först. (Ho
inte av och på igen i farten, du kommer att ramla. Översätta
kommentar.) 

Kör inte i mörker. Kör inte Segway PT i dålig sikt eller i mörk
utan lykta fram och bak. För att köra på ett säkert sätt måst
kunna se vad som finns framför dig och andra måste kunna
dig.

Slappna av. Kör avslappnat med mjuka knän och armbågar
upp huvudet. 
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Var beredd på att stanna. Var särskilt försiktig i korsningar, p
uppfarter, i gatuhörn och dörrar och på andra platser där du
behöver kunna sakta ner eller stanna för att undvika bilister
cyklister eller fotgängare. 

Var alltid uppmärksam. Som med alla fordon, måste du vara
mentalt kapabel att framföra ett fordon för att köra en Segwa
på ett säkert sätt. Kör inte om du inte uppfyller eller förstår kr
som ställs i denna manual. Kör inte om du är sjuk, 
alkoholpåverkad eller drogpåverkad. 

Undvik störningsmoment. Prata inte i mobiltelefon, lyssna in
musik och håll inte på med något annat som kan distrahera
eller störa dig eller din förmåga att framföra din Segway PT
du kör. Du måste vara uppmärksam på vad som händer run
omkring dig. 
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Kör inte baklänges. Du bör inte köra baklänges utom för att
manövrera någon meter. Vänd istället runt och kör framåt. 
Skillnaden mellan att manövrera bakåt och att köra bakläng
som att ta några steg bakåt och att gå baklänges. Manövrer
bara bakåt när du behöver öppna en dörr eller backa från e
hinder.

Undvik att svänga när du manövrerar bakåt.
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Starta inte om och kör inte din Segway PT efter det att den 
visat att batterierna är slut eller har gjort en automatisk 
avstängning beroende på att batterierna har är slut. Segway
kanske inte har tillräckligt mycket kraft kvar för att hålla balan
särkilt inte om du vill ha mycket kraft på en gång. Om du sta
om och fortsätter att köra, riskerar du att ramla. Dessutom 
riskerar du att skada batterierna, vilket leder till du minskar 
livslängden och kapaciteten på dem.

Släpp inte en balanserande Segway PT. Släpp inte din 
Segway PT när den är i Balansläget eftersom den kommer 
åka en bit på egen hand innan den stänger av sig. Den kom
inte att åka särskilt långt om den står stilla när du släpper d
men om den har lite fart kommer den att komma desto läng
med risk för att skada andra människor eller att du skadar d
Segway PT. 

Det är farligt att grensla en sten eller något uppstickande fa
föremål på marken. Om detta föremål är i en backe ökar ris
för att du kör på det varpå det det kan bli tvärstopp eller att 
Segway PT blir hängande på det varpå du kan ramla hastig
(Översättarens anmärkning.)
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En Segway PT är inte direkt avsedd för användning på gato
bilvägar. Om du måste köra där, var mycket försiktig. Håll d
undan trafiken. Ta god tid på dig när du skall köra över en 
korsning. Kom ihåg att fartbegränsaren eller något tillfälligt h
kan sakta ner din förbifart. Förvissa dig om att det är lagligt 
köra på gator och bilvägar först.

För att transportera last, använd Segways tillbehörsväskor 
en ryggsäck med båda remmarna över axlarna. Placera inte
någon last på plattformen. Totalvikten för last på styret är 4,
Om den överskrids stör det balansförmågan. Det kan leda t
den ökar farten på egen hand, vilket kan innebära risk för 
personskada eller skada på din Segway PT. 
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Lämna ett mellanrum mellan kroppen och styret. Luta dig in
över styret. Att luta sig över styret innebär att risken för att m
tappar kontrollen, krockar och faller ökar. 

Överskrid inte viktgränserna (för föraren och last) som ange
Referenshandboken. Om du överskrider viktgränserna ökar
risken för att du ramlar och slår dig och skadar din Segway
Förarens vikt får inte heller underskrida den som anges i 
Referenshandboken. Om du väger mindre kan det hända a
inte kan köra säkert eftersom du inte kan flytta kroppsvikten
tillräckligt långt bakåt (bakom mittlinjen mellan hjulen) för at
kunna sakta ned och stanna, särskilt om du kör i en 
nedförsbacke. Förare under minimiviktgränsen kan också v
så lätta att de inte aktiverar Segway PT:ns balanseringssyst
ordentligt.

För mer information om viktgränser, se 
“Viktgränser” i Referenshandboken. 
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Eftersom säker framfart med Segway PT innebär förståelse
alla instruktioner i denna guide, rekommenderar Segway In
du inte låter barn köra din Segway PT om inte: 
(a) du själv har lärt dig att köra, så att du förstår vad som kr
för att man skall kunna köra säkert, 
(b) barnet har läst hela denna manual och har sett 
Säkerhetsvideon och 
(c) du är nöjd med barnets kunskap, mognadsgrad och fysis
förmåga att köra säkert och inte kommer att utsätta sig själv
andra för fara. 
Segway rekommenderar att man skall vara minst 16 år gam

Se till att däckstrycket är det som står i ”Specifikationer fö
Segway PT” i Referenshandboken. Om du överskrider 
däckstrycket finns det risk för att du tappar kontrollen, krock
och ramlar. Om du har ett lägre tryck minskas räckvidden o
risken för att däcket och fälgen skadas.
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Se till att Segway PT:n är avstängd innan den lyfts. Använd
lyftteknik. Segway rekommenderar att två personer lyfter de
tillsammans. Båda bör ha en hand på styrstången under 
höjdjusteringsringen. Lyft med benen, inte med ryggen. Lyft
aldrig i däcken eller i skärmarna eftersom fingrarna kan fast
mellan däck och skärm. Surra maskinen ordentligt om den l
i ett fordon. 

Dra ur sladden innan du tar av batterierna eller gör någon a
form av service 

För mer instruktioner och varningar angående 
service, se “Underhålla din Segway PT” i 
Referenshandboken.
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Kontrollera att din Segway PT är hel innan du kör varje gån
Använd den inte om någon del är lös eller trasig. 

Om du upptäcker att någon del är lös eller skad
se “Felsökning” i Referenshandboken. 

Sätt inget på mattorna. Det kan få din Segway PT att ge sig
på egen hand när den är i Balansläget. Du kan skada din 
Segway PT och göra den osäker att använda. 
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Dränk inte batterierna eller plattformen i vatten. Spola inte d
Segway PT med en högtrycksspruta. Undvik att få in vatten
laddkontakten. Förslut alltid laddkontakten med 
laddkontaktsluckan efter laddning. Undvik störtregn och län
perioder i kraftigt regn (inklusive körning, förvaring eller 
transport). 

Om din Segway PT har varit i kraftigt regn en ti
Referenshandboken för vidare instruktioner. 

Rengör och tvätta den med tvållösning, vatten och en mjuk t
Se till att laddkontakten är torr innan du sätter i sladden.
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Öppna inte plattformen. Det finns inga delar där som du beh
eller kan underhålla. Om du öppnar plattformen, riskerar du 
en elchock. Du riskerar också att du förverkar din garanti, sk
din Segway PT och gör den obrukbar och osäker att använd

Öppna inte växellådorna. Det finns ingar delar där som du k
eller behöver underhålla. Du kan skada din Segway PT och
den osäker att använda.

Använd inte din Segway PT i farliga miljöer. En Segway PT
inte certifierad för användande i farliga miljöer. Farliga miljö
till exempel platser där explosionsrisk föreligger på grund av
brandfarliga gaser, ångor, vätskor, damm och fibrer. 

Följ instruktionerna i Referenshandboken vad gäller underh
din Segway PT. 

Ta det lugnt... och njut av turen.
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Rapportera alla incidenter 
Om du eller någon annan är inblandad i en olycka med din 
Segway PT, eller om den beter sig underligt, kontakta din 
Segwayåterförsäljare, du finner en komplett lista på www.segwa
shop. Du kan också kontakta Segway Customer Operations i US
telefon 1-866-4SEGWAY (1-866-473-4929) eller maila till 
technicalsupport@segway.com.

Rådfråga Referenshandboken oc
webbplatsen.  
Segway tillhandahåller en detaljerad Referenshandbok (“the Ref
Manual” som kommer att översättas till svenska under 2007) för
Segway PT, som bland annat innehåller viktig information om 
displayens meddelanden, batterimätaren, hur man laddar batteri
underhåller och felsöker. Besök också www.segway.se för 
uppdateringar av dokumentationen och annat som rör Segway. 
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