
 

Anvä ndärvä gledning 

X580 
EN 14619 Class A 

Läs och var säker på att förstå denna vägledning innan du låter ditt barn 
använda produkten! 
Om du har behov av hjälp, var vänlig och kontakta din återförsäljare. 
 

 
 
VARNING: Montering av en vuxen krävs. 
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Säkerhetsvarningar 

ETT VIKTIGT BUDSKAB TILL FÖ RÄLDRAR: 
Denna manual innehåller viktig information. För ditt barns säkerhet är det 
ditt ansvar att gå igenom informationen tillsammans med ditt barn och se 
till att ditt barn förstår alla varningar, försiktighetsregler, instruktioner 
och säkerhetsmässiga uppmaningar. Vi rekommenderar att du 
regelbundet går igenom och förstärker informationen i denna manual 
med yngre användare samt att du förpliktigar dig att inspektera och 
underhålla ditt barns sparkcykel för att garantera deras säkerhet. 
 
GENERELL VARNING: 
Sparkcykelåkning kan vara en farlig aktivitet. Sparkcykel kan, och är 
avsedd för att röra sig och det är därför möjligt att hamna i farliga 
situationer och/eller förlora kontrollen och/eller ramla. Om sådana saker 
händer, kan du bli allvarligt skadad eller i värsta fall dö. Liksom alla andra 
RÖ RLIGA produkter, kan ANVÄNDNING AV SPACE SCOOTER® vara en 
farlig AKTIVITET och kan därmed resultera i personskador eller död även 
när de används med ordentliga säkerhetsåtgärder. ANVÄNDS PÅ EGEN 
RISK, och använd sunt förnuft! 
 
VARNING: 
Stötdämparen är full av högtrycksluft. Får inte demonteras eller förstöras 
och får aldrig kastas i eld/bål/brand. Detta kan medföra en explosion. 
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• Använd alltid säkerhetsutrustning så som hjälm, knäskydd och 
armbågsskydd. Använd alltid hjälm när du åker på din sparkcykel och 
håll kedjan ordentligt spänd. 

• Använd alltid skor. 
• Åk på släta, asfalterade underlag och inte i närheten av motorfordon. 
• Undvik kraftiga ojämnheter, skakande och plötsliga 

underlagsförändringar. Sparkcykeln kan plötsligt stanna. 
• Undvik gator och underlag med vatten, sand, grus, jord, blad och annat 

smuts. Fuktigt/vått väder försämrar dragkraft, bromsar och sikt. 
• Åk inte om natten. 
• Bromsen blir varm vid vidvarande bruk. Rör inte bromsen efter 

inbromsning. 
• Undvik hög fart i samband med åkning i nerförsbacke. 
• Vuxna skall hjälpa barnen i inledande justeringsprocedurer för att fälla 

ut sparkcykel, justera styre och styrrör i höjden och slutligen åter fälla 
ihop Space Scooter® igen. 

• Följ alla lokala trafik och scooter/sparkcykellagar och bestämmelser. 
• Håll ett öga på fotgängare. 
• Du får inte överstiga 90 kg totalvikt på sparkcykeln. 
• Låt inte barn under åtta år (8) använda sparkcykeln. Barn under fjorton 

år (14), skall åka under uppsikt av en vuxen vid alla tidpunkter. Alla barn 
och pre-teens bör åka med vuxen vägledning vid alla tidpunkter. 

• Barnets storlek och vikt är nödvändigtvis inte ändamålsmässig för att 
åka eller upprätthålla kontrollen över sparkcykeln.  

• En förälders beslut om att tillåta hans eller hennes barn att åka på denna 
produkt, bör baseras på barnets mognad, duktighet och förmåga. 

• Användaren skall vara uppmärksam på omgivningar för att undvika 
plötsliga inbromsningar och plötsliga svängar vilka kan medföra, att 
användare ramlar av sparkcykeln. Det kan skada användaren eller andra 
människor. 
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 Se alltid till att barnet är ifört passande skyddsutrustning, så som en 

godkänd hjälm. 
 

En hjälm kan vara juridiskt påkrävd av lokal lagstiftning eller reglering i 
ditt område. Ett barn skall alltid använda skor och aldrig vara barfotat 
eller bära sandaler. Ha skosnören alltid knutna och bort från hjulen. 

 
 BRIST på sunt förnuft och bristande uppmärksamhet på OVANSTÅENDE 

VARNINGAR ökar risken för ytterligare allvarliga personskador. 
ANVÄNDNING ÄR PÅ EGEN RISK OCH SÄKRA passande och seriös 
uppmärksamhet på säker drift. Beakta försiktighet. 

 
 VARNING: Kontrollera alltid SPARKCYKELN INNAN ÅKNING. 

 
Korrekt inspektion och underhåll av din sparkcykel kan minska risken för 
skador. Kontrollera alltid din Space Scooter innan åkning och underhåll 
den regelbundet. 

 
 VARNING: Kontrollera lokala lagar angående SPARKCYKELBRUK. 

 
Kontrollera lokala lagar och regler för att ta reda på var och hur du kan 
använda din Space Scooter® lagligt. I många länder och lokala områden 
är krävs genom lag att sparkcykelåkare skall bära hjälm.  

 
 VARNING: SPACE SCOOTER® kan inte åka BAKLÄNGES på grund av 

tekniska begränsningar. 
 

 VARNING: Kontrollera lokala lagar angående SPARKCYKELBRUK. 
 

Kontrollera lokala lagar och regler för att ta reda på var och hur du kan 
använda din Space Scooter®lagligt. I många länder och lokala områden 
krävs genom lag att sparkcykelåkare skall bära hjälm. Kontrollera lokala 
lagar och bestämmelser angående lagar kring hjälmbruk och 
sparkcykelbruk i ditt område. 
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 VARNING: SPACE SCOOTER® KAN INTE ÅKA BAKLÄNGES PÅ GRUND AV 
TEKNISKA BEGRÄNSNINGAR. 

 
 VARNING: Kontrollera lokala lagar angående SPARKCYKELBRUK. 

 
Korrekt inspektion och underhåll av din sparkcykel kan minska risken för 
skador. Kontrollera alltid din Space Scooter® innan åkning och underhåll 
den regelbundet. 
 

 VARNING: Kontrollera lokala lagar angående SPARKCYKELBRUK. 
 

Kontrollera lokala lagar och regler för att ta reda på var och hur du kan 
använda din Space Scooter®lagligt. I många länder och lokala områden 
krävs genom lag att sparkcykelåkare skall bära hjälm.  

 
 VARNING: Space Scooter® kan inte åka BAKLÄNGES på grund av 

tekniska begränsningar. 
 

 VARNING : Bruk inte reservdelar som tillverkats av ett annat företag än 
SPACESCOOTER® . Om du vill ändra strukturen eller delar av 
Spacescooter® rekommenderas inte eftersom det kan orsaka skoter 
raster. 
 

 VARNING : självlåsande muttrar och andra självlåsande upptagningar 
kan förlora effektivitet , kom ihåg att ersätta med nya delar. 
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Lär känna din Space Scooter®  

Ta upp innehållet ur lådan. Inspektera innehållet i lådan för repor i lacken 
och/eller bucklor som kan ha uppstått under frakten. Eftersom din Space 
Scooter® blev monterad och packad på fabriken, skulle det inte vara 
några problem, även om kartonglådan har några repor eller bucklor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                

                                                      
 
Vanlig sparkcykel   Trampfunktion  Hopfälld 
 

 VARNING: ANVÄND INTE DELAR framställda av ett annat företag än SPACE SCOOTER®. 
Space Scooters har blivit byggd för en viss design och specifikationer. Den 
originalmonterade utrustningen vid försäljningstillfället valdes på grund av dess 
förenlighet med ram, gaffel och alla andra delar. Vissa eftermarknadsprodukter är 
kanske eller kanske inte kompatibla. 

Vika systemet 

C: Vanlig sparkcykel 

A: Vika 
B: Kör 

Handtagsgrepp 

Handtag 

Ö vre styrrör 

Styrrör Snabblås 

Trigger att ändra board 
funktionerna 

Nedre styrrör 

Handtag 
Snabblås 

Handbroms 

Platform 

Bakhjul 

Stödben 
Vika systemet 

Krage Klämma  

Framhjul 

Fremgaffel 
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Justering och utfällning 

Åtdragning av handbroms 

  
 
Observera: Skruven på bromshandtaget har inte blivit åtdragen innan 
produkten packades på fabriken; användaren skall därför dra åt 
handbromsen innan Space Scootern tas i bruk. Justera handbromsen till 
passande position och lås den med insexnyckeln. 
 

Utfällning 

    
1. Lös ut viksystemet genom att öppna snabblåset (quick-release) på 
höger sida om viksystemet. 
2. Tryck in (A) knappen för att lossa kronröret och dra styret upp, till det 
låses säkert i rätt position. Dra i styret lite för att försäkra dig att styret är 
låst i rätt position. 
3. Dra åt snabblåset (quick-release) på den högra sidan av Space 
Scootern, för att därmed låsa viksystemet. 
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4. Ö ppna snabblåset vid översta änden av T- röret. 
5. Sätt in och lås fast vänster och höger handtag genom att trycka in 
fjäderknappen och sätta handtagen i T- röret. Var säker på att BÅDA 
handtagen sitter ordentligt på T-röret låsta med fjäderknapparna. 
6. Stäng snabblåset för att låsa fast styret. 
 

 
    
7. För att justera styrets höjd: Ö ppna snabblåset vid styrröret. 
8. Tryck in fjäderknappen och dra i T-baren till önskad position och se till 
att fjäderknappen är låst fast i hålet i röret. 
9. Sätt åter fast snabblåset för att låsa styret i säkert läge. 
 

 VARNING: Om du inte säkrar snabblåsets handtag korrekt, kan det 
medföra att T-röret glider upp eller ner medan du åker, vilket kan 
resultera i att du mister kontrollen och ramlar! 
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10. För att göra Space Scootern klar för trampfunktion, skall framhjulet 
hållas fast antingen med foten eller andra föremål. 
11. Håll i styret med vänster hand och dra i det lilla handtaget på fronten 
av Space Scootern med höger hand. Samtidigt skall du dra styret fram lite, 
för att få bakhjulet en bit från underlaget. Boarden kommer sakta att 
fällas ut. Låt boarden växa till rätt position och släpp handtaget på 
fronten.  
Boarden kommer nu att vara låst i denna position. 
 

 Om boarden inte fäller ut sig normalt, kan användaren dra 
boardens främre ända för att på så sätt hjälpa till med utfällning 
av boarden. 
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Fälla ut till vanlig sparkcykel 

 
 
1. Vik ihop boarden: 
(Låt boarden vara i vågrät placering) 
Håll i styret med vänster hand, dra i handtaget på fronten av Space 
Scootern – detta kommer att öppna ventilen så att du kan trycka ner 
boarden till flat position. 
2 Justera styret: För att justera styret till normal sparkcykel, tryck på 
knappen (B) för att höja styret till rätt position, till den är säkert låst. Du 
är nu klar för att åka på Space Scootern, som på en vanlig sparkcykel. 
 

Hopfällning för förvaring 

 
1. Hopfällning för förvaring: 
(Låt boarden vare i vågrät placering) 
Håll styret med vänster hand, dra i handtaget på fronten av Space 
Scootern – detta kommer att öppna ventilen så att du kan trycka ner 
boarden till flat position. 
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2. Fälla ihop styre: Ö ppna snabblåset och tryck på fjäderknappen som 
håller fast styret och tryck därefter ner styret. Låt fjäderknappen låsa in i 
hålet i den lägre änden av röret som styret sitter i och stäng därefter 
snabblåset. 
   

 
3. Fälla ihop styret: Ö ppna snabblåset på toppen av T-röret, dra styret 
från T- röret genom att trycka på fjäderknapparna som håller handtagen. 
Vik ihop handtagen till vikposition. 
 

 
    
4. Fälla ihop kronröret: 
Ö ppna snabblåset på höger sida om viksystemet. Tryck på knappen (B) 
och dra styret ner, till det är försvarligt låst i rätt position. Därefter dras 
snabblåset åt på höger sida om viksystemet för att låsa fast Space 
Scootern på ett säkert sätt. 
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Så åker du på Space Scooter®  

 
Som vanlig sparkcykel: 

Håll i styret med båda händer. Placera den 
ena foten på boarden, skjut fram med den 
andra foten genom att springa/sparka från 
underlaget. För att svänga lättare kan du luta 
dig lite svängens riktning när du svänger. För 
kontrollerande stopp, använd bromsen 
genom att gripa handbromsen. Ta inte i 
handbromsen plötsligt. Vi rekommenderar 
att du övar dig på att använda bromsen vid 
olika hastigheter samt på ett öppet område, 

fri från hinder, innan du åker din sparkcykel bland andra. 
 

Som Space Scooter®   
Håll båda händer på styret. Placera den ena foten på boardens främre 
ände och sparka iväg från underlaget med den andra foten. Trampa upp 
och ner med skiftesvis med den ena och den andra foten. Hitta din rytm 
för optimal åkning. För att lättare svänga kan du luta dig lite i svängens 
riktning när du svänger. För kontrollerande stopp, använd bromsen 
genom att gripa handbromsen. Så tar du ner hastigheten på din Space 
Scooter®. Ta inte i handbromsen plötsligt. Vi rekommenderar att du övar 
dig på att använda bromsen vid olika hastigheter samt på ett öppet 
område, fri från hinder, innan du åker din sparkcykel bland andra. 
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(1)                                               (2)                                               (3) 

 
 VARNING: Användning av Space Scooter® på ett felaktigt sätt kan 

medföra risker för att ramla och vålla skador på Space Scootern. 
 
  

 

Placera aldrig din fot ut över boardens kant. 

 

Placera aldrig din fot ut över boardens bakre kant.  

 

Åkning i trappor är inte tillåtet. 
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Kontrollera och justera 

Kontrollera styrrörsklämman 
Med hjälp av en 5 mm insexnyckel, kontrolleras 
om klämman är ordentligt åtdragen. Denna post 
är åtdragen och kvalitetskontrollerad på fabriken, 
men det finns dock en liten risk för att verkningar 
av försändelsen eller hantering kan ha förorsakat 
att denna skruv har lossnat. 
 

 VARNING: Om inte klämman dras åt korrekt, kan det förorsaka att 
du mister kontroll över styrningen medan du åker. Detta kan 
förorsaka risker för skador eller i värsta fall dödsfall. 

 

Kontrollera hjul och lager 
Under normala omständigheter är hjul och lager 
underhållsfria. Inte desto mindre är det ägarens 
eller användarens ansvar, att regelbundet 
kontrollera hjulen för slitage och axeltätningen för 
korrekt täthet, lager för sida-till-sida glapprörelse 
och lösa delar. När ett hjul eller hjullager utvecklar 
glapp, är detta ett tecken på för mycket slitage och 
byte är nödvändig. 

Kontrollera snabblåsen 
Kontrollera alla snabblås innan åkning; se till att 
alla snabblås är åtdragna. Justera snabblåsen 
genom att: 
1. Ö ppna handtaget på snabblåsen. 
2. Justera mutter till snabblåset. 
3. Stäng handtag till snabblåset. 
Om det inte passar, gör om det igen. 
 



 

 
16 

 
  

 

Justera bromskabel 
Kontrollera bromsen innan du åker enligt följande steg: 
Ta tag i handbromsen och skjut Space Scootern framåt. Bakhjulet bör inte 
snurra runt och Space Scootern bör inte åka framåt. När du släpper 
handbromsen, kan Space Scootern lätt snurra bakhjulet. Om bromsen 
inte fungerar, skall du justera eller ordna bromsen innan åkning. 
Mindre justering: justera skruven på bromshandtaget för att lossa eller 
dra åt bromskabeln. 
 
Bred anpassning: 
1. Lossa bromskabelmutter. 
2. Dra bromskabel till passande position. 
3. Dra åt mutter igen. 
 

 VARNING: Bristande användning av bromsen kan medföra att 
hastigheten på Space Scooter® kommer ur kontroll vilket kan 
förorsaka risker för skador eller i värsta fall dödsfall. 
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Kontrollera kugghjul och smörj kullager 
Kontrollera kugghjulet innan åkning och se till att det inte förekommer 
något onormalt ljud. Om det är onormala ljud, vänd din sparkcykel upp 
och ner och tillsätt 3 till 5 droppar kullagerolja i hålen mellan kugghjul och 
kullager. Vänta en stund och låt oljan infiltrera kugghjulet. Användaren 
bör tillföra olja varje månad för att hålla Space Scootern i ordning och öka 
dess livslängd, även om det inte förekommer några onormala ljud.  
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Space Scooter®  F.A.Q. (ofta förekommande frågor) 

Space Scootern vill inte fälla ut sig. 
Var säker på att du har läst bruksanvisningen noggrant och förstår hur Space 
Scooter® fungerar.  

 
a) Om du är säker på att du gör allt korrekt, skall du kontrollera om bromsen på 
bakhjulet trycker mot hjulet. Om detta är fallet, kan du använda en skruvnyckel 
storlek 8 för att lossa muttern och ge kabel mer utrymme. När du är färdig, skall 
du dra åt muttern igen. 
b) Om problemet kvarstår, kontakta supporten via e-post: 
info@SpaceScooter.dk. 

Greppet på boarden minskar. 
Kontakt vänligen supporten via e-mail (info@SpaceScooter.dk) med en tydlig 
beskrivning av problemet. Vi skickar dig ett nytt greppmärke till din Space 
Scooter®. 
 
SÅ BYTER DU GREPPMÄRKET. 

 
a) Ta bort det existerande märket. Du kan enkelt skala av märket med din nagel. Dra 
försiktigt av märket. 
b) Se till att boarden är ren (avfettad) 
c) Skala  av det nya märket från baksidan. Se till att börja på den fyrkantiga änden och 
skala av bara de första par centimeter. (Detta är använt på framsidan av Space Scooter®) 
d) Placera den fyrkantiga änden av märket rakt och jämnt på boarden. Dra av märkets 
baksida en liten bit i taget, medan du gnider märket på brädan. Se till att INTE skapa 
luftfickor när du sätter på märket. 

Kedjan hoppar av eller hoppar förbi växlar (flywheel). 
Var vänlig och kontakta helpdesk via e-post (info@SpaceScooter.dk) med en tydlig 
beskrivning av problemet. Fjädern som håller kedjan på plats är troligtvis utsträckt. 
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SÅ BYTER DU FJÄDERN. 
 
a) Hämta halskedja med redskap (hur du gör detta kan du hitta i verkstadshandboken 
tillgänglig på www.SpaceScooter.dk ) 
b ) Lossa skruven som håller fjädern på framsidan. 
c ) Lossa skruven som håller fjäderns andra sida 
d ) Sätt dit den nya fjädern, i omvänd ordningsföljd. 

 

Space Scootern framkallar märkliga ljud. 
Space Scooter® har behov av underhåll på samma sätt som en cykel. På 
www.SpaceScooter.dk kan du hitta en underhållsmanual. Här följer ett 
par praktiska tips. 
 
(a) En kedja hanteras med kedjespray - detta är en torr smörjning och försäkrar dig att 
det inte kommer smuts på kedjan; tillgänglig i bättre försedda cykelbutiker eller 
järnhandel. Vi rekommenderar inte att använda WD40 eller silikonspray om kedjan blir 
rostig. Därefter kan du rengöra kedjan med WD40 , torka den ordentligt och därefter 
smörja kedjan med kedjespray . 
 
(b) kullager kan smörjas med kullagerolja. För att göra detta, är du tvungen att plocka 
isär bakhjulet. Använd inte WD40 till detta, då det endast tar bort fett från lagren och 
detta kommer senare att resultera i defekter. 
 
(c) Regelbundet se till att alla delar är åtdragna. Skruvarna under brädan kan bli lösa vid 
upprepade vibrationer. Därför är det viktigt att du med jämna mellanrum kontrollerar 
allt, för att försäkra dig om att alla delar är på plats och är åtdragna. Även om Space 
Scooter® är monterad ihop med största noggrannhet, kan vi inte undgå att delar 
kommer att lossna med tiden p.g.a. vibrationer. För att säkra att skruvarna förblir 
åtdragna, kan du använda en produkt som Loctite  
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Garanti 
Tillverkaren garanterar att denna produkt är fri från tillverkningsfel under 
en period av 24 månader från inköpsdatum. Denna begränsade garanti 
täcker inte normalt slitage, eller någon skada, fel eller skador som 
orsakats av felaktig installation, underhåll eller lagring. Denna begränsade 
garanti blir ogiltig om produkten någonsin: 
 
• Används för annat än rekreation ändamål. 
• har ändrats på något sätt. 
• Har hyrde 
• repareras med andra än de ursprungliga Space Scooter® reservdelar 
delar. 
 
Tillverkaren ansvarar inte för oförutsedda, indirekta skador eller förluster 
som orsakas av direkt eller indirekt användning av denna produkt. 
 
Tillverkaren erbjuder inte en förlängd garanti. Om du köpt en förlängd 
garanti, är garantin underhålls av affären där den förlängda garantin 
köptes. Kom ihåg att spara ditt originalkvitto med denna manual. 

Copyright 
Ingen del av denna manual får kopieras, reproduceras, lagras i ett 
arkiveringssystem, översättas, transkriberas eller överföras i någon form 
eller på något sätt utan skriftligt tillstånd från Shanghai Changyi 
Tillverkning Machinery Co, Ltd 
 
Det ansvariga för tryckfel eller fel i denna manual och inga ansvars 
accpeteres. Informationen i denna handbok kan ändras utan föregående 
meddelande. 
 
Alla immateriella rättigheter omfattar patent, upphovsrätt, 
mönsterskydd, varumärken, etc. ägs av Easy2.Company, P.O. Box 4600, 
1700 AX Heerhugowaard, Nederländerna 
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Producerad av: 
Shanghai Changyi Tillverkning Machinery Co, Ltd 
Addr: NO.1185 Yongxin Rd, Jiading Dist, 201.808, Shanghai, Kina.. 
Tel: (+ 86) -21-59558850 
Fax: (+ 86) -21-59552682 
E-post: info@xldsports.com 
http://www.xldsports.com 
 
 
Importör och licenstagare för Skandinavien (Danmark, Sverige, Norge och 
Finland): 
Down With Toys and Apps ApS 
Tel.: +45 6126 6376 
Webb : http://SpaceScooter.dk/ 
E -post: info@SpaceScooter.dk 
 


