
 

Brugervejledning 

X580 
EN14619 Class A 

Læ s og forstå denne vejledning, før du lader dit barn bruge dette produkt! 
Hvis du har brug for hjæ lp, skal du kontakte din forhandler. 
 

 
 

ADVARSEL: Voksensamling nødvendig. 
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Sikkerhedsadvarsler 

ET VIGTIGT BUDSKAB TIL FORÆ LDRE: 
Denne manual indeholder vigtige informationer. For dit barns sikkerhed, 
er det dit ansvar at gennemgå disse oplysninger med dit barn og sørge 
for, at dit barn forstår alle advarsler, forsigtighedsregler, instruktioner og 
sikkerhedsmæ ssige emner. Vi anbefaler, at du regelmæ ssigt gennemgår 
og styrker informationen i denne manual med yngre brugere, og at du 
forpligter dig til at inspicere og vedligeholde dit barns scooter for at 
forsikre deres sikkerhed. 
 
GENEREL ADVARSEL: 
Løbehjulskørsel kan væ re en farlig aktivitet. Løbehjul kan, og er beregnet 
til at bevæ ge sig, og det er derfor muligt at komme ind i farlige situationer 
og/eller miste kontrollen og/eller falde. Hvis sådanne ting opstår, kan du 
blive alvorligt skadet eller i væ rste tilfæ lde dø. Ligesom alle andre 
BEVÆ GENDE produkter, kan BRUGEN AF SPACE SCOOTER væ re en farlig 
AKTIVITET og kan resultere i personskade eller død selv når de anvendes 
med ordentlige sikkerhedsforanstaltninger. BRUG PÅ EGEN RISIKO, og 
brug fornuften! 
 
ADVARSEL: 
Støddæ mperen er fuld af højtryksluft. Må ikke demonteres eller 
ødelæ gges, og må aldrig kastes i ild/bål/brand. Dette kan medføre en 
eksplosion. 
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• Brug altid sikkerhedsudstyr såsom hjelm, knæ beskyttere og 
albuebeskyttere. Brug altid hjelm når du kører på din scooter og hold 
kæ destroppen forsvarligt spæ ndt. 

• Brug altid sko. 
• Kør på flade, brolagte overflader væ k fra motorkøretøjer. 
• Undgå skarpe bump, riste, og pludselige overflade æ ndringer. Scooteren 

kan pludselig stoppe. 
• Undgå gader og overflader med vand, sand, grus, jord, blade og andet 

snavs. Vådt vejr svæ kker træ kkraft, bremser og sigtbarhed. 
• Kør ikke om natten. 
• Bremsen bliver varm ved vedvarende brug. Rør ikke efter bremsning. 
• Undgå høj fart der er forbundet med nedkørsler. 
• Voksne skal hjæ lpe børn i de indledende justeringsprocedurer for at 

udfolde scooter, justere styr og styretøj til højden, og endelig at folde 
Space Scooter sammen igen. 

• Overhold alle lokale trafik og scooter/løbehjulslove og bestemmelser. 
• Hold øje med fodgæ ngere. 
• Du må ikke overstige 90 kg totalvæ gt på scooteren. 
• Lad ikke børn under en alder af otte år (8) bruge scooteren. Børn under 

fjorten år (14), skal ride med opsyn af en voksen på alle tidspunkter. Alle 
børn og pre-teens bør køre med voksen vejledning på alle tidspunkter. 

• Barnets størrelse og væ gt er nødvendigvis ikke hensigtsmæ ssigt, til at 
køre eller opretholde kontrollen over scooteren.  

• En foræ lders beslutning om at tillade hans eller hendes barn at køre på 
dette produkt, bør væ re baseret på barnets modenhed, dygtighed og 
evne. 

• Brugeren skal væ re opmæ rksom på omgivelserne for at undgå 
pludselige opbremsninger og pludselige drejninger, der kan medføre, at 
brugeren falder af scooteren. Det kan skade brugeren eller andre 
mennesker. 
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 Sørg altid for at børn er iført passende beskyttelsesudstyr, såsom en 

godkendt hjelm. 
 

En hjelm kan væ re juridisk forpligtet af lokal lovgivning eller regulering i 
dit område. Et barn skal altid bruge sko og aldrig væ re barfodet eller 
bruge sandaler. Hold snørebånd bundet og væ k fra hjulene. 

 
 MANGLENDE brug af fornuft og manglende opmæ rksomhed på 

OVENSTÅENDE ADVARSLER øger risikoen for alvorlig personskade 
yderligere. BRUG ER PÅ EGEN RISIKO OG SIKRE passende og seriøs 
opmæ rksomhed på sikker drift. Udvis forsigtighed. 

 
 ADVARSEL: Kontroller altid SCOOTEREN FORUD FOR KØ RSEL. 

 
Korrekt inspektion og vedligeholdelse af din scooter, kan mindske 
risikoen for skader. Kontroller altid din Space Scooter før kørsel og 
vedligehold den regelmæ ssigt. 

 
 ADVARSEL: Tjek lokale love vedrørende LØ BEHJULS/SCOOTER BRUG. 

 
Tjek de lokale love og regler for at se, hvor og hvordan du kan bruge dine 
Space Scooter lovligt. I mange stater og lokale områder er det påkræ vet 
at løbehjulskørere ved lov skal bæ re hjelm.  

 
 ADVARSEL: SPACESCOOTER kan ikke køre BAGLÆ NS på grund af 

tekniske begræ nsninger. 
 

 ADVARSEL: Tjek lokale love vedrørende LØ BEHJULS/SCOOTER BRUG. 
 

Tjek de lokale love og regler for at se, hvor og hvordan du kan bruge dine 
SpaceScooter lovligt. I mange stater og lokale områder er påkræ vet 
løbehjulskørere ved lov at bæ re hjelm. Tjek de lokale love og 
bestemmelser vedrørende love hjelm brug og løbehjulsbrug i dit 
område. 
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 ADVARSEL: SPACE SCOOTER KAN IKKE KØ RE BAGLÆ NS PÅ GRUND AF 
TEKNISKE BEGRÆ NSNINGER. 

 
 ADVARSEL: Kontroller altid SCOOTEREN FORUD FOR KØ RSEL. 

 
Korrekt inspektion og vedligeholdelse af din scooter, kan mindske 
risikoen for skader. Kontroller altid din Space Scooter før kørsel og 
vedligehold den regelmæ ssigt. 
 

 ADVARSEL: Tjek lokale love vedrørende LØ BEHJULS/SCOOTER BRUG. 
 

Tjek de lokale love og regler for at se, hvor og hvordan du kan bruge dine 
Space Scooter lovligt. I mange stater og lokale områder er det påkræ vet 
at løbehjulskørere ved lov skal bæ re hjelm.  

 
 ADVARSEL: SPACESCOOTER kan ikke køre BAGLÆ NS på grund af 

tekniske begræ nsninger. 
 

 ADVARSEL: BRUG IKKE RESERVEDELE DER ER PRODUCERET AF ET 
ANDET SELSKAB TIL DIN SPACESCOOTER®. At æ ndre strukturen eller 
dele af Spacescooter® anbefales ikke, da det kan forårsage at 
scooteren går i stykker. 

 
 ADVARSEL: Selvlåsende møtriker/muttere og andre selvlåsende 

fikseringer/opptak kan miste effektiviteten, så husk at erstatte til 
nye dele.  
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Kend din Space Scooter®  

Fjern indholdet fra kassen. Inspicer indholdet i kassen for ridser i lakken 
og/eller buler, der kan væ re opstået under forsendelse. Fordi din Space 
Scooter blev samlet og pakket på fabrikken, skulle der ikke væ re nogen 
problemer, selv om papkassen har et par ridser eller buler. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                

                                                      
 
Alm. løbehjul    Træ defunktion  Foldet 
 

 ADVARSEL: BRUG IKKE DELE fremstillet af et andet selskab end SPACE SCOOTER. Space 
Scooters er blevet bygget til et vist design og specifikationer. Det originalmonterede 
udstyr på salgstidspunktet blev valgt på baggrund af dets forenelighed med ramme, 
gaffel og alle andre dele. Visse eftermarkedsprodukter er måske eller måske ikke 
kompatible. 

Folder 

C: Alm.løbehjul 

A: Fold 
B: Kør 

Håndtag greb 

Håndtag 

Ø verste styrerør 

Styrerør 
hurtigspæ nder 

Udløser til deck 
funktion 

Nedre styrerør 

Håndtag 
hurtigspæ nder 

Håndbremse 

Deck 

Baghjul 

Støtteben 
Foldefunktion 

Styrerørsklampe 

Forhjul 

Hovedrør 
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Opsæ tning og udfoldning 

Stramning af håndbremse. 

  
 
Bemæ rk: Skruen på bremsegrebet er ikke blevet strammet, før produktet 
blev pakket på fabrikken; brugeren skal derfor stramme håndbremsen, 
før Space Scooteren tages i brug. Juster håndbremsen til passende 
position og lås den med unbrakonøglen. 
 

Udfoldning 

    
1. Udløs foldesystemet ved at åbne hurtigspæ nderen (quick-release) på 
højre side af foldesystemet. 
2. Tryk (A) knappen ind for at løsne kronrøret og hæ ve styret op, indtil det 
låses sikkert i den korrekte position. Væ rk styret lidt for at sikre at styret 
er låst i den korrekte position. 
3. Stram hurtig-spæ nderen (quick-release) på den højre side af Space 
Scooteren, for at låse foldesystemet. 
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4. Åbn hurtigspæ nderen ved øverste ende af T- røret. 
5. Isæ t og fastgør venstre og højre håndtag ved at trykke fjederknappen 
ind og indsæ tte håndtagene i T- røret. Væ r sikker på at BEGGE håndtag 
sidder ordentligt på T-stykket med fjederknapperne. 
6. Luk hurtig-spæ nderen for at låse styret fast. 
 

 
    
7. For at justere højden af styret: Åbn hurtigspæ nderen ved styrrøret. 
8. Tryk fjederknappen ind og slide T-baren til den ønskede position, og 
sørg for fjederknappen er låst fast i hullet i røret. 
9. Fastgør igen hurtigspæ nderen for at låse styret sikkert igen. 
 

 ADVARSEL: Hvis du ikke sikrer hurtigspæ nderens håndtag korrekt, 
kan det medføre, at T-røret glider op eller ned, mens du kører, 
hvilket kan resultere i, at du mister kontrollen og falder! 
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10. For at gøre Space Scooteren klar til træ defunktion, skal forhjulet 
holdes fast enten med foden eller andre ting. 
11. Hold i styret med venstre hånd, og træ k i det lille håndtag på fronten 
af Space Scooteren med højre hånd. Samtidig skal du træ kke styret lidt 
frem, for at baghjulet løftes fra jorden. Boardet vil udfolde sig langsomt. 
Lad boardet vokse op til rette position og slip håndtaget på fronten.  
Boardet vil væ re låst i denne position. 
 

 Hvis boardet ikke udfolder sig normalt, kan brugeren træ kke 
forenden af boardet for at hjæ lpe udfoldning af boardet. 
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Folde til alm. løbehjul 

 
 
1. Fold boardet sammen: 
(Lad boardet væ re i vandret placering) 
Hold styret med venstre hånd, træ k i håndtaget på fronten af Space 
Scooteren – dette vil åbne ventilen sådan at du kan træ de boardet ned til 
flad position. 
2 Juster styret: For at justere styret til almindeligt løbehjul, tryk da på 
knappen (B) for at hæ ve styret op til den rette position, indtil den er 
sikkert fastlåst. Du er nu klar til at køre på Space Scooteren, som et 
almindeligt løbehjul. 
 

Folding til opbevaring 

 
1. Fold til opbevaring: 
(Lad boardet væ re i vandret placering) 
Hold styret med venstre hånd, træ k i håndtaget på fronten af Space 
Scooteren – dette vil åbne ventilen sådan at du kan træ de boardet ned til 
flad position. 
2. Folde styre: Åben hurtigspæ nderen og tryk på fjederknappen der 
fastholder styret, og tryk ned på styret. Lad fjederknappen låse ind i hullet 
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i den lavere ende af røret hvor styret sidder i, og luk derefter 
hurtigspæ nderen. 
   

 
3. Folde styret: Åbn hurtig-spæ nderen på toppen af T-røret, træ k styret 
fra T- røret ved at trykke på fjederknapperne der holder håndtagene. Fold 
håndtagene sammen til foldeposition. 
 

 
    
4. Folde kronrøret: 
Åben hurtig-spæ nderen på højre side af foldesystemet. Tryk på knappen 
(B) og træ k styret ned, indtil det er forsvarligt låst i den rigtige position. 
Derefter strammes hurtigspæ nderen på den højre side af foldesystemet 
for at fastlåse Space Scooteren sikkert. 
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Sådan kører du på Space Scooter®  
 

 
Som almindeligt løbehjul: 

Hold på styret med begge hæ nder. Placer 
den ene fod på boardet, skub fremad med 
den anden fod ved at løbe/sparke afsted fra 
jorden. For at svinge nemmere, kan du læ ne 
dig lidt i retning af svinget, når du drejer. For 
kontrollerende stop, anvend bremsen ved at 
gribe håndbremsen. Tag ikke fat i 
håndbremsen pludseligt. Vi anbefaler, at du 
øver dig i at anvende bremsen ved 
forskellige hastigheder og i et åbent område 

fri for forhindringer, før du kører din scooter omkring andre. 
 

Som Space Scooter®  
Hold begge hæ nder på styret. Placer den ene fod på forreste ende af 
boardet og spark afsted fra jorden med den anden fod. Træ d op og ned 
med skiftevis den ene og den anden fod. Find den rigtige rytme for 
optimal kørsel. For at svinge nemmere, kan du læ ne dig lidt i retning af 
svinget, når du drejer. For kontrollerende stop, anvend bremsen ved at 
gribe håndbremsen. Sådan tager du hastigheden af din Space Scooter. 
Tag ikke fat i håndbremsen pludseligt. Vi anbefaler, at du øver dig i at 
anvende bremsen ved forskellige hastigheder og i et åbent område fri for 
forhindringer, før du kører din scooter omkring andre. 
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(1)                                               (2)                                               (3) 

 
 ADVARSEL: Ved brug af Space Scooter® på en forkert måde, kan 

medføre risiko for at falde og beskadige Space Scooteren. 
 
  

 

Placer aldrig din fod ud over fronten af boardet. 

 

Placer aldrig din fod ud over bagenden af boardet 

 

Kørsel på trapper er ikke tilladt. 
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Kontroller og juster 

Tjek klampe 
Ved hjæ lp af en 5 mm unbrakonøgle, kontrolleres 
om klampen er spæ ndt forsvarligt. Denne post er 
strammet og kvalitet inspiceret på fabrikken, men 
der er en lille chance for, at virkningerne af 
forsendelse eller håndtering, kan have forårsaget 
at denne bolt har løsnet sig. 
 

 ADVARSEL: Hvis ikke klampen fastspæ ndes korrekt, kan det 
forårsage at styretøjet kommer ud af kontrol, mens du kører. 
Dette kan forårsage risiko for skader eller dødsfald. 

 

Tjek hjul og lejer 
Under normale omstæ ndigheder, er hjul og lejer 
vedligeholdelsesfrie. Ikke desto mindre er det 
ejerens eller væ rgens ansvar, regelmæ ssigt at 
tjekke hjulene for slid og æ lde, akslen for korrekt 
tæ thed, lejer for side-til-sidesløring og løse dele. 
Når et hjul eller hjulleje udvikler sløring, er dette 
en indikation af for meget slid og udskiftning er 
nødvendig. 

Tjek hurtigspæ nderne 
Kontroller alle hurtigspæ nderne før kørsel; sørg 
for alle hurtigspæ nderne er tæ t og strammet. 
Juster hurtig-spæ nderen ved følgende: 
1. Åbn håndtaget på hurtigspæ nderen. 
2. Juster møtrik til hurtigspæ nder. 
3. Luk håndtag til hurtigspæ nder. 
Hvis den ikke passer, gør det igen. 
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Justér bremsekablet 
Kontroller bremsen, før du kører efter følgende trin: 
Tag fat i håndbremsen og skub Space Scooteren fremad. Baghjulet bør 
ikke dreje rundt, og Space Scooteren bør ikke køre fremad. Når du slipper 
håndbremsen, kan Space Scooteren nemt dreje baghjulet rundt. Hvis 
bremsen ikke fungerer, skal du justere eller ordne bremsen før kørsel. 
Mindre justering: juster skruen på bremsehåndtaget for at løsne eller 
fæ stne bremsekablet. 
 
Bred tilpasning: 
1. Løsn bremsekabelmøtrikken. 
2. Træ k bremsekablet til en passende position. 
3. Stram møtrikken til kablet igen. 
 

 ADVARSEL: Manglende brug af bremsen kan medføre, at 
hastigheden på Space Scooter kommer ud af kontrol, hvilket kan 
forårsage risiko for skader eller dødsfald. 
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Tjek tandhjul og tilføj kugleleje olie 
Kontroller tandhjulet før kørsel og sørg for at der er ikke nogen unormal 
støj. Hvis der er unormal støj, vend din scooter rundt og tilsæ t 3 til 5 
dråber kuglelejeolie til hullerne mellem tandhul og kuglelejer. Vent et 
øjeblik og lad olien infiltrere tandhjulet. Brugeren bør tilføje olie hver 
måned for at holde Space Scooteren godt kørende og øge dens levetid, 
selv hvis der ikke er nogen unormal støj.  
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Space Scooter®  F.A.Q. (ofte stillede spørgsmål) 

Space Scooteren vil ikke folde sig ud. 
Væ r sikker på at du har læ st brugsanvisningen grundigt og forstår, hvordan 
Space Scooter virker.  

 
a) Hvis du er sikker på at du gør alt rigtigt, skal du tjekke om bremsen på 
baghjulet er trykket mod hjulet. Hvis dette er tilfæ ldet, kan du bruge en 
skruenøgle str. 8 til at løsne møtrikken og give kablet noget mere plads. Når du 
er fæ rdig, skal du fastgøre møtrikken igen. 
b) Hvis problemet stadig eksisterer, skal du kontakte support via e -mail: 
info@SpaceScooter.dk. 

Grebet på boardet mindskes. 
Kontakt venligst support via e -mail (info@SpaceScooter.dk) med en klar 
beskrivelse af problemet. Vi sender dig et nyt greb-mæ rkat til din Space Scooter. 
 
SÅDAN SKIFTER DU GREB-MÆ RKATET. 

 
a) Fjern det eksisterende mæ rkat. Du kan nemt skræ lle mæ rkaten af med din negl. Træ k 
forsigtigt mæ rkaten af. 
b) Sørg for boardet er ren (affedtet) 
c) Skræ l det nye mæ rkat af fra bagsiden. Sørg for at starte på den firkantede ende og 
skræ l kun de første par centimeter. (Dette er anvendt på forsiden af Space Scooter) 
d) Placer den firkantede ende af mæ rkaten lige på boardet. Træ k mæ rkatens bagside fra 
lidt efter lidt, mens du gnider mæ rkaten på bakken. Sørg for IKKE at skabe luftlommer, 
når du sæ tter mæ rkatet på. 

Kæ den springer eller løber ud for gearene (flywheel). 
Kontakt venligst helpdesk via e -mail (info@SpaceScooter.dk) med en klar beskrivelse af 
problemet. Fjederen som holder kæ den på plads, er sandsynligvis strakt. 

 
SÅDAN SKIFTER DU FJEDEREN. 
 
a) Hent den halskæ de af de redskaber (hvordan du gør dette vil du finde i 
væ rkstedshåndbogen tilgæ ngelig på www.SpaceScooter.dk ) 
b ) Løsn skruen der holder fjederen på forsiden. 
c ) Løsn skruen der holder den anden side af fjederen. 
d ) Sæ t den nye fjeder på, i omvendt ræ kkefølge. 
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Space Scooteren laver mæ rkelige lyde. 
Space Scooter® har brug for vedligeholdelse ligesom en cykel. På 
www.SpaceScooter.dk vil du finde en vedligeholdelsesmanual. Her er et 
par praktiske tips. 
 
(a) En kæ de håndteres med kæ despray - dette er en tør smøring og sikrer dig, at der ikke 
kommer snavs til kæ den; tilgæ ngelige i bedre cykelbutikker eller isenkræ mmere. Vi 
anbefaler ikke at bruge WD40 eller silikonespray, hvis kæ den bliver rusten. Derefter kan 
du rense kæ den med WD40 , tørre den godt efter og derefter smøre kæ den med 
kæ despray . 
 
(b) kuglelejer kan smøres med kuglelejeolie. For at gøre dette, er du nødt til at skille 
baghjulet. Brug ikke WD40 til dette, da det isæ r fjerner fedt fra lejerne og dette vil 
resultere i defekter. 
 
(c) Regelmæ ssigt at sørge for alle dele af Space Scooter er skruet stramt. Skruerne under 
boardet kan blive løse ved vibrationer. Derfor er det vigtigt, at du jæ vnligt kontrollerer 
alt, for at se om det er stadig på plads og fastgøres stramt. Selvom Space Scooter er sat 
sammen med den yderste omhu, kan vi ikke undgå at dele vil løsne sig med tiden pga. 
vibrationer. For at sikre skruerne vil forblive stramme, kan du bruge et produkt som 
Loctite  

Garanti 
Producenten garanterer at dette produkt er fri for fabrikationsfejl i en 
periode på 24 måneder fra købsdatoen. Denne begræ nsede garanti 
dæ kker ikke normal slitage , eller eventuelle skader , fejl eller skade som 
følge af forkert montering , vedligeholdelse eller opbevaring. Denne 
begræ nsede garanti vil væ re ugyldig, hvis produktet nogensinde:  
 
• Anvendes i anden forbindelse end rekreation.  
• Er blevet ændret på nogen måde.  
• Har været udlejet  
• Repareres med andre dele end de oprindelige Space Scooter® 
reservedele .   
 
Producenten er ikke ansvarlig for tilfæ ldige skader, følgeskader eller tab 
som følge af direkte eller indirekte brug af dette produkt.   
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Producenten tilbyder ikke en udvidet garanti. Hvis du har købt en udvidet 
garanti, skal garantien opretholdes af den butik, hvor den udvidede 
garanti blev købt. Det anbefales at gemme din originale kvittering med 
denne manual.   
 

Copyright 
Ingen dele af denne manual må kopieres, gengives, lagres i et 
søgesystem , oversæ ttes, transskriberes eller overføres i nogen form eller 
på nogen måde uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Shanghai Changyi 
Machinery Manufacture Co., Ltd 
 
Der tages forbehold for trykfejl eller fejl i denne manual og intet ansvar 
accpeteres. Oplysningerne i denne manual kan æ ndres uden varsel. 
 
Alle intellektuelle ejendomsrettigheder omfatter patenter , ophavsret, 
rettigheder vedrørende industrielt design , varemæ rker m.m. ejes af 
Easy2.Company B.V., P.O. Box 4600 , 1700 AX Heerhugowaard , Holland 
 

Produceret af: 
Shanghai Changyi Machinery Manufacture Co., Ltd. 
Addr: NO.1185 Yongxin Rd., Jiading Dist., 201808, Shanghai,China 
Tel:(+86)-21-59558850 
Fax:(+86)-21-59552682 
Email: info@xldsports.com 
http://www.xldsports.com 
 
 
 
 
Importør og licenstager for Scandinavian (Danmark, Sverige, Norge og Finland): 
Down With Toys and Apps ApS 
Tlf: +45 6126 6376 
Websites : http://SpaceScooter.dk/ 
E -mail: info@SpaceScooter.dk 
 


