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2. SIKKERHEDS PÅMINDELSE
ADVARSEL

Brug hjelm og knæbeskyttere i tilfælde af fald imens du lærer at styre dit 
løbehjul

● Du forstå, at risici ikke helt kan undgås, da kan risikere at andre krænker
trafikbestemmelserne og køre uforsigtigt, og du kan være udsat for
trafikulykker, ligesom når du går eller cykler. Jo hurtigere løbehjulet kører, jo
længere tid tager det at stoppe. På en glat overflade kan løbehjulet glide eller
miste balancen og dette kan endda resultere i et fald. Derfor er det afgørende,
at du er forsigtig, Overhold farthastighederne og afstanden, især når du ikke er
bekendt med stedet.

● Respekter fodgængerne på din vej. Forstyr dem ikke når du kører forbi, især
ikke børn. Når du kommer til fodgængerne bagfra, så ring på din klokke for at
give dem en heads-up og passer langsomt forbi med dit løbehjul på
fodgængerens venstre side (gælder for lande, hvor køretøjer kører til højre).
Når du er kørt forbi fodgængere, skal du holde ind til højre igen ved lav
hastighed. Når du kører forbi en fodgængere, skal du også sætte farten ned
eller stå af løbehjulet

● Følg sikkerhedsforskrifterne i manualen nøje. Sælger er ikke ansvarlig for
økonomiske tab, fysiske skader, ulykker, juridiske tvister og/eller andre
interessekonflikter der skyldes handlinger, der overtræder brugsinstruktionerne

● Udlån ikke din scooter til personer, der ikke kender regler og
sikkerhedsforanstaltningerne for brugen af el løbehjulet. Og hvis du låner det
til dine venner, skal du tage ansvar for at sikre, at han/hun kender
sikkerhedsforanstaltninger for brugen og bærer sikkerhedsudstyret.

● Kontroller scooteren før brug hver brug. Hvis du opdager løse dele, får
advarsel om lavt batteriniveau, opdager overdreven slitage, mærkelige lyde,
funktionsfejl eller andre unormale forhold, skal du stoppe med at køre

Løbehjulet er simpelt at sample og der ligge video på nettet aspshop.dk
De 2 håndtag skal skrues på og der skal trykkes på foldeknappen (10) 
som sidder på løbehjulets stang som går op til styret. se illustration 
under produkt oversigten(3).

1. SÅDAN SAMLER DU LØBEHJULET



3. PRODUKT OVERSIGT

Indhold Antal

Elektrisk løbehjul 1

Lader 1

Brugermanual 1

Tool kit (Incl. 
skruer og sekskantnøgle)

1

1. LED DISPLAY
2. Håndtag
3. Bremser
4.
5. Forlys
6.
7.
8.
9.
10. Foldeknap 
11. hg
12. c
13. Skive bremser
14. d
15. Refleks klistermærker
16. d
17. skivebreæmser
18. f
19. Motor
20. Refleks klistermærker
21. Støttefod
22. d
23. LED sidelys
24. stel



4. SPECIFICATIONS

Motor 350W

Batteri 36V/7.5AH

Ladetid 4-6 Timer

Display LED

Stellets materiale Aluminum alloy + ABS + PC

Dæk Slangeløs gummidæk

Hjul størrelse 8.5inch

Max terræn stigning 15°

Kørsels hastighed

Begynder Mode: 15km/T 

Normal Mode: 22km/T 

Sports Mode: 30km/T

Dobbelt bremsesystem
Front: Elektrisk bremse 

Bagtil: Skive bremse

Spænding 36V

Max belastning 25-100 kg

Alder 16-50

Dimension 118*50*111 cm

Dimension (sammenklappet) 112*33*43 cm



5. E-SCOOTER INSTRUKTION
Hold ikke fødderne nede i mudderet

1) Tænd/sluk:Tryk på strøm knappen i 3 sekunder

2) Aceceleration: Når løbehjulet begynder at rulle, placer begge fødder på
dækket og pres ppå accelrationsknappen.

3) Opbremsning: Slip acceleratoren og tryk bremsegrebet ind for en
pludselig opbremsning.

4) Sådan skiftes forskellige hastighedsindstillinger ved at trykke på tænd /
sluk-knappen.
Begynder tilstand: "S" gear tegn vises i blåt
Normal tilstand: "S" gear tegn vises i gul
Sports mode: "S" gear tegn vises i rød
Sådan tændes / slukkes forlygterne: Dobbeltklik på tænd / sluk-knappen.

5) For at skifte (KM / T) & (Mph): skal man bruge tænd / sluk-knappen.

6) Cruise Control: Hold den aktuelle hastighed i 6 sekunder for at aktivere
cruisecontrol mode. For at deaktivere cruisecontrol mode., tryk igen på
acceleratoren eller bremse



6. E-SCOOTER APP

Download "Cxinwalk" fra "App Store"(iPhone) eller "Google Play"(Android), 
eller scan QR koden nedenfor for at installere App'en,  og tilslut den til dit 
løbehjul.



 Tænd løbehjulet og tjek strømindikatoren.
 Træd på dækket med den ene fod, og afsæt langsomt med den anden  på

jorden.
 Når løbehjulet begynder at rulle, placer begge fødder på dækslet og hold

accelerator knappen inde
 Løsn acceleratoren og tryk på bremsegrebet for en pludselig opbremsning
 Bøj kroppen let forover mod styreretningen, mens du drejer, og drej

håndtaget langsomt.

8. OPMÆRKSOMHED VEDR. KØRSEL
Hold øje med døre, kloakdæksler og andre forhindringer.
● lad være med at accelerere, når det går ned ad bakke.
● Tryk ikke på acceleratoren, når du går ved siden af løbehjulet
●Hold dig altid fri fra forhindringer
● Hæng ikke poser eller andre tunge ting på styret.
● Hold begge fødder på dækket hele tiden.
● Hold din hastighed mellem 5-10 km/t når du kører over
hastighedsnedsættende bump, kloakdæksler, ujævne veje eller andre ujævne
overflader. Bøj let i knæene for at forbedre din stabilitet ved ujævne overflader.
● Kør ikke i trafikbaner hvor både biler og fodgængere er tilladt
● Drej ikke voldsomt på styret under højhastighedskørsel
● Kør ikke over noget som har en stigning på mere end 2 cm
● Kør aldrig mere end 1 person på løbehjulet, heller ikke med børn

7. SÅDAN KØRER DU

Inden start: Brug hjelm og knæbeskyttere i tilfælde af fald imens du lærer at 
styre dit løbehjul



1. Brug kun originale batterier, brug af andre modeller eller mærker kan medføre
sikkerhedsproblemer;
2. Rør ikke ved kontakterne. Undgå at afmontere eller punktere hjulene. Hold kontakterne væk
fra metalgenstande for at forhindre kortslutninger, der kan medføre batteriskade eller endda
skader og dødsfald;
3. Brug den originale strømforsyning for at undgå potentiel skade eller brand;
4. Mishandling af brugte batterier kan udgøre en stor skade på miljøet. For at beskytte det
naturlige miljø skal du følge lokale regler for at bortskaffe brugte batterier korrekt.
5. Efter hver brug skal batteriet oplades for at forlænge levetiden.

OPBEVARING

Opbevar løbehjulet på et  tørt sted + 10 grader. ekstremt fugtige omgivelser, kan påføre at 
elløbehjulet får kondens eller endda vandophobning indvendigt, hvilket meget nemt kan 
beskadige batteriet.
2. I daglig brug skal du undgå at vente med at genoplade batteriet til det er helt afladet. Når
batteriet er lavt, oplad det så hurtigt som muligt.
3. Oplad løbehjulet minimum hver anden måned, også selvom det ikke bliver brugt – dette er
for at bevare batteriets levetid.

9.DAGLIG PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE
Rengøring og opbevaring
Hvis du ser pletter på scooterens stel, skal du tørre dem af med en fugtig klud. 
Hvis pletterne ikke kan skrubbes af, kan du med lidt tandpasta og en 
tandbørste forsøge at børste pletterne af og derefter tørre af med en fugtig 
klud. 

Note: Rengør ikke scooteren med alkohol, benzin, petroleum eller andre 
ætsende og flygtige kemiske opløsningsmidler. Vask ikke løbehjulet med en 
højtryksenser. Under rengøring skal du sørge for at scooteren er slukket, 
opladningskablet er trukket ud, og gummiklappen er lukket, da vandlækage 
kan resultere i elektrisk stød eller andre store problemer. Når scooteren ikke er 
i brug, skal du opbevare den indendørs, hvor den er tørt og står køligt. Lad den 
ikke ståudendørs i lang tid. Overdreven sollys, overophedning og overkøling 
accelererer batteriets levetid.

Batteri vedligeholdelse




