
 

Brukermanual 

X580 
EN 14619 Class A 

Vennligst les og forså denne manualen før du lar ditt barn bruke 
produktet! 
Om du trenger assistanse, vennligst kontakt utsalgssted. 
 

 
 
Advarsel: Denne må settes sammen av en voksen. 
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Sikkerhetsadvarsler. 

 EN VIKTIG BESKJED TIL FORELDRE: 
Denne manualen inneholder viktig informasjon. For å forsikre seg 
om barnets sikkerhet er det ditt ansvar å se over denne 
informasjonen sammen med barnet og sørge for at det forstår alle 
advarsler, instruksjoner og sikkerhetspunkter. Vi anbefaler at du 
periodisk ser over og gjennomgår informasjonen i manualen med 
de yngre kjørende, og at du ser over og vedlikeholder scooteren for 
sikkerhets skyld.  
 
 

 GENERELL ADVARSEL: 
Scooterkjøring kan væ re en farlig aktivitet. Scootere er bygget for 
bevegelse som igjen gjør det mulig å havne i farlige situasjoner 
hvor man kan miste kontroll og/eller falle. Om dette hender kan du 
skade deg alvorlig eller dø. SOM MED ET HVERT BEVEGENDE 
PRODUKT, KAN BRUK AV EN SCOOTER VÆ RE EN FARLIG AKTIVITET 
SOM KAN RESULTERE I SKADE ELLER DØ D, SELV NÅR DEN BRUKES 
MED DE RIKTIGE FORHÅNDSREGLER. BRUKES PÅ EGEN RISIKO, OG 
MÅ BRUKES MED ALLMENN FORNUFT. 
 

 ADVARSEL:  
Luftfjæ ren til støtdemperen er fylt med høytrykksluft. Ikke forsøk å 
demontere eller ødelegge den, og aldri kast den på ild da dette kan 
føre til at støtdemperen eksploderer.  
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 Alltid bruk sikkerhetsutstyr som hjelm, knebeskyttere og 

albuebeskyttere. Ha alltid på hjelm når du kjører på scooteren å ha 

hakestroppen festet godt. 

 Alltid kjør med sko. 

 Kjør på jevnt fortau i et område uten motoriserte kjøretøy. 

 Unngå skarpe humper, rister og brå overflateendringer. Scooteren kan 

bråstoppe. 

 Unngå gater og overflater med vann, sand, grus, jord, løv og annet rot. 

Vått væ r gir dårligere veigrep, lengre bremseavstand og dårligere sikt. 

 Ikke kjør i mørket. 

 Bremsen vil gå varm fra kontinuerlig bruk. Ikke ta på den etter bruk.  

 Unngå overdreven fart i sammenheng med nedoverbakker. 

 Voksne må hjelpe barn med de første justeringsprosedyrene med tanke 

på å brette opp scooteren, justere håndtaket og styrestolpen til korrekt 

høyde, og sist å brette sammen scooteren.  

 Adlyd alle lokale trafikk- og scooterlover og regler. 

 Pass deg for fotgjengere. 

 Ikke overstig 90kg totalvekt på scooteren. 

 Barn under åtte (8) år har ikke lov til å bruke scooteren. Barn under 

fjorten (14) år bør ikke bruke scooteren uten overvåkning fra voksne til 

enhver tid. 

 Rytterens vekt har ikke nødvendigvis en sammenheng med at barnets 

størrelse er passende for å ri eller vedlikeholde kontroll på scooteren.  

 En foreldres beslutning om å la sitt barn bruke dette produktet bør 

baseres på barnets egen modenhet og evne. 

 Brukeren bør væ re oppmerksom på sine omgivelser for å unngå plutselig 

stans eller vending som fort kan resultere i fall. Dette kan skade både 

bruker og andre mennesker.  

  



 

 
Page 5 

 
  

 Alltid å forsikre deg om at barnet bruker passende 
beskyttelsesutstyr som en godkjent sikkerhetshjelm 
 
Hjelm kan væ re påbudt fra lokal lovgivning i ditt område. Et 
barn bør alltid bruke sko, aldri kjøre barbeint eller i sandaler, og 
holde skolisser knytet og godt unna hjulene.  

 
 OM MAN IKKE BRUKER SUNN FORNUFT, OG VIKER FRA 

ANBEFALINGENE OVENFOR, Ø KER MAN RISIKO FOR ALVORLIG 
SKADE. BRUK PÅ EGEN RISIKO OG MED PASSENDE 
OPPMERKSOMHET FOR SIKKER BRUK. VÆ R VARSOM. 
 

 ADVARSEL: ALLTID INSPISER SCOOTEREN FØ R DU KJØ RER.  
 
Passende inspeksjon og vedlikehold kan redusere risiko for 
skade. Alltid inspiser din Space Scooter før du kjører, og 
vedlikehold den regelmessig.  
 
 

 ADVARSEL: UNDERSØ K LOKALE LOVER ANGÅENDE 
SCOOTERBRUK 
 
Sjekk lokal lovgivning og regulering for å se hvor og hvordan du 
kan bruke scooteren lovlig. I mange stater og lokale områder er 
ryttere pålagt AV LOVEN å bruke hjelm. Undersøk lokale lover 
og reguleringer vedrørende hjelmbruk og scooterkjøring i ditt 
område.  
 

 ADVARSEL: SPACE SCOOTER® KAN IKKE KJØ RE BAKLENGS 
GRUNNET TEKNINSKE BEGRENSNINGER 
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 ADVARSEL: ALLTID INSPISER SCOOTEREN DIN FØ R BRUK 
 
Riktig inspeksjon og vedlikehold av din Space Scooter® kan 
redusere risiko for skade. Alltid inspiser din Space Scooter® før 
du kjører den, og vedlikehold den regelmessig.  
 

 ADVARSEL: UNDERSØ K LOKALE LOVER ANGÅENDE 
SCOOTERBRUK 
 
Sjekk lokal lovgivning og regulering for å se hvor og hvordan du 
kan bruke scooteren lovlig. I mange stater og lokale områder er 
ryttere pålagt AV LOVEN å bruke hjelm. Undersøk lokale lover 
og reguleringer vedrørende hjelmbruk og scooterkjøring i ditt 
område.  
 

 ADVARSEL: SPACE SCOOTER® KAN IKKE KJØ RE BAKLENGS 
GRUNNET TEKNINSKE BEGRENSNINGER 
 

 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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Kjenn din Space Scooter®  

Ta ut innholdet ut av boksen. Inspiser innholdet for skraper og bulker 
som kan ha kommet under frakt. Space scooteren din har blitt samlet 
og pakket på fabrikken, så det bør ikke væ re noen problemer, selv hvis 
boksen har et par skraper eller bulker.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Sparking Kjøring Bretting 

 
 ADVARSEL: IKKE BRUK DELER PRODUSERT AV ANDRE SELSKAPER MED DIN 

SPACE SCOOTER®. Space Scooter®ne er bygget med visse designspesifikasjoner. 
Det originale utstyret som følger med er utvalgt på grunn av sin kompatibilitet 
med rammen og andre deler. Visse tilleggsprodukter både kan og kan ikke væ re 
kompatible.  

Foldfunksjon 

C: Vanlig scooter 

A: Fold 
B: Kjøre 

Håndtaksgreb 

Håndtak 

Ø vre styrerør 

Styrerør Quick 
release 

Trigger å endre 
plattformfunksjoner 

Nedre styrerør 

Håndtak 
Quick release 

Håndbremse 

Platform 

Bakhjul 

Støtte 
Foldfunksjon 

Krageklemme 

Forhjul 

Forgaffel 
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Oppsett og oppbretting 

Stramming av bremsehåndtaket 

 
 
Notat: Skruen på bremsehåndtaket har ikke blitt strammet før 
produktet ble pakket i fabrikken. Brukeren bør stramme 
bremsehåndtaksskruen før han bruker scooteren. Juster 
bremsehåndtaket til en passende posisjon og lås den med en 
sekskantnøkkel. 
 

Oppbretting 

 
1. Løsne gjengen ved å åpne åpnerne på høyre side av gjengen. 

2. Push "Folding" unlock button (A) to unlock head tube and raise 
steering tube up until it securely locked in the correct position. 
Sway the steering tube slightly to conform spring-load lock pin is 
lock into the correct position. 

3. Stram opp åpnerne på høyre side av gjengen for å låse den.  
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4. Trekk ned åpneren på toppen av T-røret. 

5. Sett inn og sikre høyre og venstre håndtak ved å vri litt på 
håndtakene og sørge for at springlåsene har falt inn i rett posisjon 

6. Lås åpneren for at håndtaket skal stå fast. 

 
7. for å justere høyden på håndtakene: vri på øvre styrerørsåpner. 

8. Press på springlåsen og vri T-baren til ønsket posisjon, sørg for at 

springlåsen låses tilbake i hullet sitt. 

9. Stram åpneren igjen, og sørg for at stangen er låst og på plass.  

 
 ADVARSEL: Om man ikke sikrer åpnerstangen kan T-røret både 

falle ned, eller trekkes opp når man kjører. Dette kan føre til tap av 
kontroll og/eller fall! 
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10. For å kunne åpne brettet må forhjulet holdes fast av en fot eller 

annet.  

11. Hold styrerøret med venstre hånd, trekk i gjengelåsen med høyre 

hånd. Samtidig skal du trekke styrerøret framover slik av bakhjulet 

løfter litt bra bakken. Brettet vil sakte åpne seg. La brettet vokse til 

stående posisjon, og slipp ned bretteavløseren. Brettet vil låses i 

denne posisjonen.  

 
 Om brettet ikke åpner seg på normal måte, kan brukeren 

trekke i forreste delen for å hjelpe til å brette opp.  
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Bretting av Space Scooter® . 

 

1. Kollapse brettet: 

(La brettet stå horisontalt med fronten oppover.) Hold styrerøret 

med venstre hånd, trekk bretteutløseren med venstre hånd til du 

åpner fjæ ren. Samtidig tråkker du på brettet og legger scooteren 

sammen i en flat stilling.  

2. Brett styrerøret: Åpne quick-release for styrerøret, trykk på 

fjæ rlåsen og press ned styrerøret. Tillat fjæ rlåsen å låse seg i det 

laveste hullet, og lås quick-releasen. 

Bretting for oppbevaring 

 
 
1. (La brettet stå horisontalt med fronten oppover.) Hold styrerøret 

med venstre hånd, trekk bretteutløseren med venstre hånd til du 

åpner fjæ ren. Samtidig tråkker du på brettet og legger scooteren 

sammen i en flat stilling.  
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2. Brett styrerøret: Åpne quick-release for styrerøret, trykk på 

fjæ rlåsen og press ned styrerøret. Tillat fjæ rlåsen å låse seg i det 

laveste hullet, og lås quick-releasen. 

3.  

 
3. Brettingen av håndtaket: Åpne quick releasen på toppen av T-røret, 

trekk ut håndtakene fra føret ved å trykke ned fjæ rlåsene. Brett 

håndtakene ned til lukket posisjon.  

 

 
4. Brettingen av hovedrøret.  

5. Åpne quick release på høyre side av gjengen. Trykk på «riding» 

åpningsknappen (B) for å åpne hovedrøret og trykk styrerøret ned 

til det er trygt låst i stående posisjon. Så strammer du quick 

releasen på høyre side av gjengen.  
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Hvordan kjøre 

 
 

Kjøre As Kick Scooter 
Hold håndtaket med to hender. Plasser en for 
på brettet, dytt deg selv framover med den 
andre foten ved å sparke bakken. For gode 
svinger, len deg i retning av vendingen. For 
kontrollerte stopper, trekk forsiktig i bremsen 
for å sette ned scooterens fart. Ikke trekk 
hardt eller plutselig i bremsen. Vi anbefaler at 
du øver deg på å bruke bremsen i forskjellige 
hastigheter i et åpent område uten hindre før 
du bruker scooteren din rundt andre.  

 

Kjøre Space Scooter®  
Hold håndtaket med to hender. Plasser en for på brettet, dytt deg selv 
framover med den andre foten ved å sparke bakken. Så setter du 
begge føtter på brettet og bytter på å presse frem og bak for å få 
scooteren til å bevege seg fremover. For gode svinger, len deg i retning 
av vendingen. For kontrollerte stopper, trekk forsiktig i bremsen for å 
sette ned scooterens fart. Ikke trekk hardt eller plutselig i bremsen. Vi 
anbefaler at du øver deg på å bruke bremsen i forskjellige hastigheter i 
et åpent område uten hindre før du bruker scooteren din rundt andre.  
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(1) (2) (3) 

 
 ADVARSEL: Bruk av scooteren på feil måte kan forårsake fall og 

skade på person og scooter. 
 

 

- Ikke plasser føtter foran brettet på 

scooteren. 

 

 

- Ikke plasser føttene bak brettet på 

scooteren. 

 

 

- Kjøring på trapper er forbudt. 
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Sjekk og juster 

Sjekk nedre styrerør 
Bruk en 5mm unbrakonøkkel, sjekk at bolten 
er sikkert strammet. Denne delen er festet og 
inspisert på fabrikken, men det finnes en 
mulighet for at shipping og handling har 
løsnet den.  
 

 ADVARSEL: Om man ikke sikrer denne delen skikkelig kan 
syringshjulet falle ut av plassen sin mens man kjører. Dette kan 
føre til alvorlig skade, eller død.  

Sjekk hjul og gjenger 
Under normale omstendigheter er hjul og gjenger vedlikeholdsfrie. Det 
er allikevel eiers ansvar å jevnlig inspisere hjulene for slitasje, akslene 
for at de sitter skikkelig og gjengene for løse deler. Når et hjul 
begynner å svinge ujevnt er dette en indikasjon på overdreven slitasje, 
og utskiftning er nødvendig.  

 

Sjekk quick release 
Sjekk alle avløsere før du kjører, sørg for at alle 
er lukket og strammet. Juster quick release slik: 

1. Åpne håndtaket 

2. Juster 

3. Lukk håndtaket 

Om det fortsatt ikke passer, gjenta prosedyren.  
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Juster bremsekabelen 

 
Sjekk bremsen før du kjører med følgende trinn:  
Grip bremsen og press scooteren fremover. Bakhjulet vil ikke vende, og 
scooteren skal ikke bevege seg framover. Slikk bremsen, scooteren kan 
nå bevege seg framover og trille enkelt. Om bremsen ikke virker, 
vennligst juster før du kjører.  
Liten justering: juster bremseskruen på bremsehåndtaket for å løsne 
eller stramme bremsekabelen 
 
Stor justering: 

1. Løsne bremsekabelen 

2. Trekk bremsekabelen til en passende stilling  

3. Stramm og fest kabelen 

 
 ADVARSEL: bremsesvikt kan føre til at scooterens fart kommer 

ut av kontroll, slik risikerer man skade eller død.  
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Sjekk flyverhjul og tilsett kulelagerolje 
Sjekk flyverhjulet før du skal kjøre for å sørge for at det ikke er noen 
rare lyder. Om du hører noen unormale lyder, snu scooteren og tilsett 
3-5 drypp kulelagerolje inn i åpningene mellom flyverhjulet og gjengen. 
Vent et par minutter for å la oljen infiltrere hjulet. Det anbefales å 
smøre med kulelagerolje en gang i måneden for å øke levetiden, selv 
om man ikke hører noen rare lyder.  
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Space Scooter®  F.A.Q. (ofte stilte spørsmål) 

Scooteren vil ikke åpne seg 
Be sure you have read the instruction manual carefully and understand how the Space 
Scooter® works. 

a) Om du er sikker på at du gjør alt riktig, sørg for at bremsen på bakhjulet ikke er 

presset mot hjulet. Om den er det kan du bruke en skiftenøkkel for å løsne kabelen 

for å lage mer plass. Når du er ferdig må du feste den tilbake igjen 

b) Om du fortsatt har et problem, kontakt hjelpesentralen på info@spacescooter.dk 

Grepet på brettet er slitt bort 
Vennligst send en mail til hjelpesentralen med en klar beskrivelse av problemet 
info@spacescooter.dk) så sender vi deg et nytt greps klistremerke 

HVORDAN ERSTATTE ET GREPSKLISTREMERKE 

a) Fjern det som er igjen av det eksisterende klistremerket. Du kan enkelt pille 

dette av med neglen.  

b) Sørg for at brettet er helt rent og fettfritt. 

c) Løsne folien på det nye klistremerket. Sørg for å starte på den firkantede 

siden, og bare ta av litt av folien. (dette skal festes på forsiden av Space 

Scooteren) 

d) Plasser den firkantede enden av klistremerket rett på brettplanken. Trekk av 

folien litt etter litt mens du gnir klistremerket fast på brettet. Sørg for at du 

ikke lager luftlommer mens du fester klistremerket. 

Kjettingen hopper eller går på siden av giret (flywheel). 
Vennligst kontakt hjelpedesken via epost (info@spacescooter.dk) med en tydelig 
beskrivelse av problemet. Fjæ ren som holder kjettingen på plass er sansynligvis 
strukket. 

HVORDAN SKIFTE FJÆ R 

a) Hent kjedet av giret (hvordan du gjør dette kan du finne i 

workshopmanualen tilgjengelig på www.spacescooter.dk) 

b) Løsne skruen som holder fjæ ren i front. 

c) Løsne skruen som holder den andre siden av fjæ ren. 

d) Sett inn den nye fjæ ren i reversert rekkefølge. 

mailto:info@spacescooter.dk
mailto:info@spacescooter.dk
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Space Scooter®  lager rare lyder 
Space Scooter® trenger vedlikehold på lik linje med en sykkel. På 
www.spacescooter.dk kan du finne en vedlikeholds manual. Her finner du et par 
praktiske tips: 
 

a) Kjettingen kan vedlikeholdes med kjetting spray – dette er en tørr lubrikant 

som forsikrer at det ikke kommer noe skitt på kjettnigen. Finnes i 

sykkelbutikker og jernvarehandler. Vi anbefaler ikke bruke bruk av WD40 

eller silikonspray med mindre kjettingen blir rusten. Da kan du rense 

kjettingen med WD40, tørke den godt og så lubrikere med kjettingspray. 

b) Kulelageret kan bli smurt inn med fett. For å gjøre dette må du demontere 

bakhjulet- ikke bruk WD40 da dette fjerner mye av fettet som igjen kan 

resultere i defekter. 

c) Sørg for at alle delene i Space Scooteren er festet godt. Flere av festene kan 

bli løse grunnet vibrasjoner. For å sikre at skruene sitter godt kan du for 

eksempel bruke Loctite.  

Garanti 

Fabrikanten garanterer for at dette produktet er fri for 
fabrikasjonsdefekter innen en periode på 24mnd fra kjøpsdato. 
Denne begrensede garantien dekker ikke normal bruk og slitasje 
eller noen form for skade. Heller ikke ødeleggelse grunnet feilaktig 
montering, vedlikehold eller oppbevaring. Denne garantien vil ikke 
gjelde dersom produktet på noe tidspunkt: 

- Brukes for noe annet enn rekreasjon. 

- Modifiseres på noen måte. 

- Leies ut. 

- Repareres med deler som ikke inngår i originale Space 

Scooter®  deler. 

Fabrikanten er ikke tilregnlig for tilfeldig eller konsekvent tap eller 
skade som følge av direkte eller indirekte bruk av produktet.  
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Fabrikanten tilbyr ikke en utvidet garanti. Om du har kjøpt en 
utvidet garanti, må denne oppretholdes av butikken hvor scooteren 
ble kjøpt. For din egen skyld kan det være lurt å bevare 
kjøpskvittering med denne manualen.  
Copyright 

Copyright 
Ingen ting fra denne manualen kan kopieres, brukes eller reproduseres 
uten tillatelse fra Easy2.Company, P.O. box 4600, 1700 AX 
Heerhugowaard, The Netherlands    
 

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 
 
 
 
 
 
 
Eksklusiv Lisens for Skandinavia (Norge, Danmark, Sverige og Finland) 
Down With Toys and Apps ApS 
Tlf: +45 6126 6376 
Websites : http://SpaceScooter.dk/ 
E -mail: info@SpaceScooter.dk 

 


