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Tak, fordi du har valgt Audi 
electric kick-løbehjulet!

Du kan finde flere oplysninger og ofte stillede spørgsmål på: 

www.my-egret.com/de/FAQ

Start med at blive fortrolig med Audi electric kick-løbehjulet (herefter 

kaldet kick-løbehjul). Til dette formål skal du læse den foreliggende  

brugsanvisning, især advarsels- og sikkerhedshenvisningerne, før du 

begynder at køre, og opbevare den omhyggeligt, så du senere kan slå 

op! Opbevar også den originale produktemballage. De viste modellers 

udstyr kan afvige afhængigt af version og landeudførelse.  

 

Egret forbeholder sig derudover ret til ændringer med hensyn til optik, 

udstyr og teknik. Producenten forbeholder sig til enhver tid ret til at 

foretage produktændringer, udlevere firmwareopdateringer og aktua-

lisere denne håndbog.

Gå til www.my-egret.com, eller se i appen for at se de nyeste bruger-

materialer.
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Egret er et varemærke tilhørende

Walberg Urban Electrics GmbH

info@my-egret.com

+49 40 320 270 80 (ma-fr, kl. 8-18)

Alter Wandrahm 6

20457 Hamborg

Tyskland

DANSK  (oversættelse)                                                            02-46
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Kør ikke, før du har læst disse oplysninger!
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Når du bruger kick-løbehjulet, skal du altid overholde de lokale bestemmelser samt gælden-

de landespecifikke retningslinjer og love vedrørende brug af køretøjer i trafikken. Produ-

centen påtager sig intet ansvar eller garanti, hvis anvendelsen af kick-løbehjulet overskrider 

den korrekte anvendelse, og/eller hvis advarsels- eller sikkerhedshenvisninger ikke overhol-

des eller misagtes. Dette gælder også for monteringsfejl. 

Kick-løbehjulet er et køretøj til fritidsbrug. For at beherske køretøjet skal du øve dig. Hver-

ken Egret eller Audi AG eller Audi-forhandlere kan holdes ansvarlige for kvæstelser eller 

skader, der skyldes en førers uerfarenhed eller manglende overholdelse af henvisningerne i 

det foreliggende dokument. 

Hav forståelse for, at du kan reducere risikoen ved at overholde alle anvisninger og advars-

ler i denne håndbog, men at alle risici ikke kan udelukkes. Husk, at du muligvis kan komme til 

skade på grund af tab af kontrol, sammenstød og fald, når du kører med kick-løbehjulet. Når 

du kører på offentlige steder, er du forpligtet til at overholde lokale love og bestemmelser. 

 
Korrekt anvendelse 
Den korrekte brug af kick-løbehjulet er at køre en person (fra 14 år og ved 120 kg samlet 

nyttelast) på tørre og jævne overflader. For at reducere risikoen for kvæstelser skal du læse 

og følge alle "VIGTIGT"- og "FORSIGTIG"-henvisninger i det foreliggende dokument.  

ADVARSEL FORSIGTIG

MiljøhenvisningBemærk

Tekster med dette symbol indeholder oplys-
ninger angående din sikkerhed og henviser til 
mulige farer for ulykker og tilskadekomst.

Tekster med dette symbol gør opmærksom på 
mulige skader på køretøjet.

Tekster med dette symbol indeholder henvisnin-
ger til miljøbeskyttelse.

Tekster med dette symbol indeholder supple-
rende oplysninger.
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Advarsels- og sikkerhedshenvisninger

 

1. Når du bruger kick-løbehjulet, skal du altid overholde de lokale bestemmelser samt 

gældende landespecifikke retningslinjer og love vedrørende brug af køretøjer i trafikken. 

Som ved andre køretøjer kræver højere hastigheder længere bremselængde. Pludselig 

opbremsning på underlag med begrænset vejgreb kan medføre hjulslip eller styrt (herunder, 

men ikke begrænset til, våde vejbaner, løst sand og løst grus). Brug ikke køretøjet på sne 

eller sjappede, tilisede eller af andre årsager glatte kørebaneoverflader. Derved mister du 

balancen eller trækkraften, og det kan medføre styrt. Udvis forsigtighed, og hold altid en 

sikker afstand mellem dig og andre personer eller køretøjer, når du kører.

Vær opmærksom! Se langt frem, og hold øje med området foran dit kick-løbehjul, vær op-

mærksom på mulige farer, og tilpas din hastighed. 

2.  Anvendelse af tilbehør og reservedele 

  • Anvend udelukkende reservedele og (medfølgende) tilbehørsdele, der er god-

kendt af Egret, samt den originale oplader, der er i teknisk perfekt stand. 

 • Foretag ikke ændringer på dit kick-løbehjul. Enhver ændring, tekniske eller  

 optiske ombygninger eller indgreb i elektronikken eller softwaren kan øjeblikkelig  

 medføre, at typegodkendelsen, garantien eller andre krav over for producenten  

 bortfalder.

  • Beskadigede ledninger, kabler eller andre komponenter skal omgående udskiftes.

  Defekte eller ikke-originale komponenter samt tekniske ændringer kan udgøre 

en betydelig fare for liv og lemmer og medføre kvæstelser, elektrisk stød, brand, 

komponentfejl eller ulykker. 

  • Pil ikke ved bremsesystemet, da det er sikkerhedsrelevant og kan forårsage kvæ-

stelser, hvis det svigter.
 

ADVARSEL   

3. Kontroller efter de første 50 km på ny, at alle skrueforbindelser sidder fast, især på folde-

mekanismen og på hjulakslerne, og efterspænd dem om nødvendigt. Løse skrueforbindelser 

kan medføre funktionssvigt og alvorlige ulykker. 

 
 

ADVARSEL

ADVARSEL
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4. Gennemførelse af vedligeholdelsesarbejde 

  • Før der gennemføres vedligeholdelse eller rengøring på kick-løbehjulet, skal det 

være slukket og afbrudt fra strømforsyningen. Ellers er der fare for elektrisk stød.

  • Ret aldrig en hård vandstråle (f.eks. højtryksrenser) direkte på kick-løbehjulet. På 

den måde kan vand trænge ind i komponenterne og beskadige elektronikken. Vand 

i batterihuset kan medføre elektrisk stød. Rengør i stedet kick-løbehjulet med en 

fugtig klud.

  • Børn må ikke lege med kick-løbehjulet eller dets bestanddele, og i denne forbin-

delse må børn ikke udføre rengørings- eller vedligeholdelsesarbejder.

 
 

5. Hold emballagen (plastik og karton) væk fra børn. Børn kan sluge den eller dele af den og 

blive kvalt.

 
 

6. De følgende punkter kan påvirke køresikkerheden og medføre, at du vælter, og at der 

sker en ulykke, hvis de ikke overholdes:

 •  Stil IKKE dine fødder på den bageste skærm.

 •  Kør IKKE løbehjulet med kun én fod.

 •  Undgå kontakt mellem dæk/hjul og eventuelle forhindringer.

 •  Pas på hovedet, når du kører gennem døråbninger.

  •  Kør ikke hurtigere end 5 til 10 km/t over bump, tærskler, ujævne veje eller andre 

ujævne overflader. Bøj knæene for at tilpasse dig bedre til de nævnte overflader. 

  •  Fjern IKKE hænderne fra styret, når du kører.  

 •  Kør IKKE med én hånd.

7. Berør IKKE motoren og bremseskiverne efter kørslen, fare for forbrændinger.

Bemærk

8. Tillad ikke andre personer at bruge dit kick-løbehjul på egen hånd,

uden at han/hun har læst vejledningen. Sikkerheden for en ny fører er dit ansvar. Under-

støt nye førere, indtil de er bekendt med kick-løbehjulets grundlæggende funktioner. Sørg 

for, at alle førere bærer hjelm og andet beskyttelsesudstyr.

ADVARSEL

ADVARSEL

ADVARSEL

ADVARSEL
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Før du kører (første gang) 
 

1. Kontrol af køretøjet før hver tur. 

  •  Kontroller køretøjet for løse fastgørelsesmidler og beskadigede komponenter. 

Løsnede skruer kan medføre alvorlige ulykker og kvæstelser. 

  • Kontroller især foldemekanismen. Den skal være helt lukket og uden slør. Kør al-

drig med et åbent foldehåndtag eller åben sikkerhedslås på foldemekanismen. Hvis 

den ikke er korrekt lukket, kan kick-løbehjulet klappe sammen under kørslen, og der 

er fare for at falde. 

  •  Kontroller, at sidestøttefoden altid er klappet helt ind, hver gang før du kører. 

Kontroller, at dækkene er i god stand og pumpet op med det korrekte dæktryk, hver 

gang før du kører. Det skal være mellem 2,2 og 3,0 bar. Ved for lavt dæktryk er der 

øget friktion på dækket, hvilket medfører kortere rækkevidde.

  •  Kontroller, at bremserne er fuldstændigt funktionsdygtige.

  •  Kontroller, at hele lysanordningen og signallamperne er funktionsdygtige, hver 

gang før du kører. Tænd lyset rettidigt, når det bliver mørkt. Ellers kan du eventuelt 

blive overset.

  • Stop med det samme, hvis kick-løbehjulet laver usædvanlige lyde, der vises en 

fejlmeddelelse på displayet, eller der forekommer andre fejl. Kontakt forhandleren/

leverandøren med henblik på vedligeholdelse.

ADVARSEL
 

2. Følg altid de følgende sikkerhedshenvisninger:

 • Kick-løbehjulet må ikke anvendes af:

  – personer, der er påvirket af alkohol eller narkotika.

   – personer, der lider af sygdomme, der udgør en risiko ved fysisk anstrengelse.

  – mere end én person.

   – personer, der har problemer med balancen eller med motoriske evner, der kan 

påvirke balanceringen af køretøjet.

   – personer, hvis vægt overskrider den maksimale last på 120 kg (se tekniske data). 

Overopladning forringer køreegenskaberne. Den forøgede belastning af materialet 

kan medføre øget slid og eventuelt tidlig materialetræthed.

  – gravide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADVARSEL
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  • Personer under 18 år må kun bruge køretøjet under opsyn af en voksen. I det of-

fentlige rum skal den lokale lovmæssige minimumsalder også overholdes – det kan 

variere i de forskellige lande. For anvendelse af kick-løbehjulet på private områder 

(hvor der ikke gælder en lovmæssig minimumsalder) anbefaler producenten allige-

vel at overholde en minimumsalder på 14 år.

  • For at sikre køresikkerheden skal du have et klart udsyn fremad, og du skal nemt 

kunne ses af andre.

  • Undlad at stejle over forhindringer, fra kantsten, trapper, stunts, kunststykker 

osv. Disse er en ekstraordinær belastning af køretøjet og kan derudover medføre 

komponentfejl. Bær dit kick-løbehjul over disse eller andre forhindringer.

  • Kick-løbehjulet er ikke egnet til transport af last.  Der må især ikke placeres last på 

styret.

 Bemærk

3. Oplad kick-løbehjulet med den medfølgende oplader før den første brug. Den præcise 

fremgangsmåde er beskrevet i kapitlet "Opladning" (s. 28).

 
Bemærk

  

4. Download Egret-appen, før du starter dit kick-løbehjul første gang. Den præcise frem-

gangsmåde er beskrevet i kapitlet "Første start af kick-løbehjulet og download af appen" (s. 30).

 
Bemærk

 

5. Gennemfør ikke dine første forsøg på at køre i områder, hvor du muligvis må regne med 

børn, fodgængere, dyr, køretøjer, cyklister eller andre forhindringer og mulige farer. Gas-

håndtaget kan være meget fintfølende på det højeste niveau. Vær opmærksom på, at du kan 

komme ud af balance med hurtig eller pludselig betjening. Start derfor lidt mere roligt, og bliv 

fortrolig med alle funktionerne på løbehjulet og køretrinene. Flyt din vægt lidt fremad, når du 

accelererer, lidt bagud, når du bremser. Kun på den måde får du en sikker kørefølelse.
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Generelle bemærkninger  

 

1. Batterierne, der er monteret i kick-løbehjulet, må udelukkende afmonteres eller udskif-

tes af et autoriseret værksted. Batteriet må ikke skilles ad. Bor ikke i batteriet, og forsøg 

ikke at ødelægge det på anden måde. Der er fare for selvantændelse og eksplosion.  Hud- 

eller øjenkontakt med væsken fra et litium-ion-batteri kan forårsage ætsninger.
 
 

2. Brug ikke kick-løbehjulet under 0 °C eller over 40 °C. For lave eller for høje temperatu-

rer kan beskadige elektronikken og mekanikken. Temperaturer under 10 °C og over 40 °C, 

stigninger og stor belastning medfører reduceret rækkevidde, reduceret drejningsmoment 

og lavere sluthastighed samt øget belastning af motoren og elektronikken.

FORSIGTIG  

3. Vedligeholdelse af batteriet

  • Et afladet kick-løbehjul skal oplades straks efter kørslen. I modsat fald skal man 

regne med en defekt, der ikke kan repareres (dybafladning), eller en meget redu-

ceret levetid. Dette er ikke omfattet af garantiydelsen eller garantien. 

  • Ideelt set skal dit løbehjul oplades indendørs på et tørt område og ved moderat 

omgivelsestemperatur på et brandsikkert underlag, der ikke er elektrisk ledende. 

  • Strømforsyninger skal først sluttes til stikkontakten og først derefter til kick-lø-

behjulet.

  • Lad ikke strømforsyningen være sluttet til løbehjulet i mere end 24 timer. I mod-

sat fald kan der opstå skader på elektronikken eller strømforsyningen. 

  • Oplad ikke dit kick-løbehjul, når opladeren, stikkontakten eller ladestikket er fugtige.

  • Anvend – som ved alle andre elektroniske enheder – en overspændingsbeskyt-

telse ved opladningen for at beskytte dit kick-løbehjul mod beskadigelse som følge 

af overbelastninger og spændingsspidser. 

  • Anvend kun den oplader, der fulgte med fra Egret, til opladningen. Anvend ikke 

en oplader af en anden model.

  • Opbevar det mindst halvvejs opladte kick-løbehjul ved stuetemperatur (22 °C) 

på et tørt sted, der er beskyttet mod direkte sollys.

  • Oplad det til 50-75 % mindst hver 60. dag for at undgå en dybafladning. Batteri-

er mister også opladning dagligt, selv om de ikke bruges. I modsat fald kan leveti-

den for elektriske og mekaniske komponenter forringes, eller de kan blive defekte. 

FORSIGTIG

ADVARSEL
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Dette er ikke omfattet af garantiydelsen eller garantien.

Bemærk
 

4.  Kontrol og rengøring af kick-løbehjulet 

Kontroller og rengør dit kick-løbehjul efter hver tur (især ved intensiv brug). Kun på den 

måde kan du registrere problemer som f.eks. løse skruer, slidte bremseklodser eller slidte 

dæk rettidigt. 

  • Kontroller derudover stel, gafler, foldemekanisme, tilbehør samt alle bevægelige dele. 

  • Ukorrekt brug kan medføre dannelse af skarpe kanter (f.eks. som følge af berø-

ring med kantsten). Fjern dem, så snart du bemærker dem.

  • Anvend en blød børste, en let fugtig, en blød svamp og en tør klud til rengøring. 

  • Vask ikke dit kick-løbehjul med alkohol, benzin, acetone eller andre korrosive/

flygtige opløsningsmidler. Disse stoffer kan angribe dit kick-løbehjuls ydre og dets 

interne struktur.

Bemærk  
 

5. Navnlig på hældninger i parker og på stejle eller skrånende veje giver løbehjulet ikke 

tilstrækkelig stabilitet til at sikre beskyttelse mod kvæstelser.

Parker aldrig løbehjulet, så forsiden vender nedad, da støttefoden kan lukkes og få køretøjet 

til at vælte. Kontroller løbehjulets stabilitet, så snart det står på sin støttefod, så risikoen 

for, at det vælter (fordi det glider eller pga. vind eller lette rystelser), undgås. Parker ikke 

løbehjulet i områder med meget trafik, men fortrinsvist langs en husvæg. 

Bemærk
 

6. Bær altid fast fodtøj og sikkerhedshjelm under kørslen. Brug en testet cykel- eller skate-

boardhjelm med en hagerem, der også beskytter bagsiden af hovedet. 

Bemærk

7. Respekter fodgængere ved altid at give dem førsteprioritet. Undgå at forskrække fod-

gængere. Når du nærmer dig en fodgænger bagfra, skal du gøre opmærksom på dig selv og 

reducere din hastighed til skridthastighed, når du kører forbi. Overhold de lokale færdsels-

regler og bestemmelser i særlige situationer. 

 

8. Overhold sikkerhedsforskrifterne, der er anført i denne håndbog, i områder uden lov-

givning. Hverken Egret eller Audi AG eller Audi-forhandlere hæfter for materielle skader, 

kvæstelser/dødsfald, ulykker eller søgsmål, der skyldes overtrædelser af advarsels- og 

sikkerhedshenvisninger. 

Bemærk
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9. Noter serienummeret på servicedokumentationssiden i denne vejledning for at have 

serienummeret ved hånden i tilfælde af service. Serienummeret befinder sig foran til højre, 

ved siden af trinbrættet. Sørg for, at det altid kan findes og er læseligt.

Bemærk

Miljøhenvisninger

 

 

Når du kører med dit kick-løbehjul, bidrager du allerede til mobilitet med lav emission. Sørg 

for, at du efter brug bortskaffer dit el-løbehjul, alle dele og emballagen og enkelte elementer 

korrekt og så vidt muligt afleverer dem i overensstemmelse med de gældende genanvendel-

sesmuligheder. De indeholdte batterier og elektronikken må ikke smides ud sammen med 

husholdningsaffald, men skal bortskaffes professionelt på et autoriseret affaldshåndterings-

anlæg, kommunalt eller via din forhandler.

Miljøhenvisning
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Kontroller, at de ovenstående artikler er indeholdt, når du pakker dit kick-løbehjul ud. Hvis 

du mangler komponenterne, skal du kontakte din forhandler/leverandør eller det nærmeste 

servicecenter (se "Kontakt", s. 41). Når du har kontrolleret, at alle komponenterne findes og 

er i god stand, kan du samle dit nye kick-løbehjul. Opbevar kartonen og emballeringsmate-

rialerne i tilfælde af, at du ønsker at sende dit kick-løbehjul i fremtiden. Husk at slukke for 

kick-løbehjulet og trække netkablet ud før samling, montering af tilbehør eller rengøring af 

stellet.

DATABEKRÆFTELSE

Leveringsomfang Audi electric kick-løbehjul

TILBEHØR KICK-LØBEHJUL

Oplader

Låseøje

Dækoppumpningsadapter

2 værktøjer

BRUGSANVISNING LYNVEJLEDNING
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Styreaksel

Foldemekanisme

Forhjulsbremse

Sikkerhedslås

Sidestøttefod

Trinbræt

Baghjulsbremse

Baglygte

Krog til tilbehør

Betjeningstaster 

Horn og refleks

Display

Gashåndtag

Forlygte

Bremsehåndtag 

baghjulsbremse

Bremsehåndtag 

forhjulsbremse

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3

4 5

6

7

8

Komponenter Audi electric kick-løbehjul

9

10

11

12

14

15

16

13
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Betjeningstaster og display

On/off-knap 

Horn

Plus-tast 

Minus-tast

Speedometer

Samlet kilometerstand (ODO) 

Dagkilometerstand (TRIP) 

Batteriladetilstand 

Køretilstand 

Lys tændt 

Mobilforbindelse 

Fejl 

Fodgængertilstand

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

2

3

4

10 11 12 13

6

9

7

5

8
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 Monteringsvejledning

 1. Fuld løbehjulet sammen (se "Foldemekanisme", s. 20).

2. Fjern kabelbeskyttelsen. Denne er kun nødvendig ved forsendelse af kick-løbehjulet. 



 3.  Sæt styret (A) på styreakslen (B) – sørg for, at ledningerne ikke kommer i klemme. Den 

forindstillede sætskrue (D) skal befinde sig på linje med noten (E). Dette sikrer, at styret er 

monteret i den korrekte position. Skub det så langt ind, at den runde del af styreakslen (C) 

sidder helt ind i styret (A). 

B

C

A

2

E

D

1

*Illustrationer viser kick-løbehjulet forenklet af hensyn til bedre forståelighed.

18



4. Spænd de to skruer (F) manuelt (6 Nm).

19

F

Fare på grund af løs skrueforbindelse!

Ved ukorrekt montering kan skruer, der ikke er spændt ordentligt, løsne sig. 

Det kan medføre fald og ulykker.

ADVARSEL
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 Foldemekanisme

Udfoldning

1.  Tryk foldehåndtaget (H) mod trinbrættet for at låse låsen op. 

2.   Fold løbehjulet ud, indtil det kan ses og høres, at foldemekanismens foldehåndtag (H) 

falder på plads med et "klik". Løbehjulet befinder sig på låsetrinet 1.

1

2

H

H
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 Udfoldning

3.   Tryk foldehåndtaget (H) frem i retning af styret, indtil det ligger fuldstændigt i udsparin-

gen på trinbrættet. Foldehåndtaget (H) er nu låst (lukket) sikkert. Løbehjulet befinder sig 

på låsetrinet 2.

Åben     Lukket

  Luk sikkerhedslåsen (G) ved at trække den lidt ud og dreje den 90°. Sørg for, at den er faldet 

fuldstændigt på plads (lukket). Løbehjulet befinder sig nu på låsetrinet 3.

G



G

H
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 Sikkerhedslås
 

Åben     Lukket

Fare for at styrte!

Foldemekanismen er først lukket korrekt, når foldemekanismens foldehåndtag 

(H) ligger fuldstændigt på trinbrættet. Derudover skal sikkerhedslåsen (G) 

være lukket, hver gang du kører. Kontroller, at foldemekanismen er korrekt og 

sikkert lukket i låsetrin 3, før du kører. Hvis en foldemekanisme eller en del af 

den ikke kan lukkes sikkert, skal du straks kontakte vores service!

 Efterjustering af foldemekanismen
Hvis foldemekanismen har slør, skal den efterjusteres.

Det hænger umiddelbart sammen med foldehåndtagets modstand.

Foldehåndtagets modstand kan justeres på kick-løbehjulet med fingermøtrikken i løbe-

hjulets forreste område. Møtrikken skal kontrolleres før hver kørsel og om nødvendigt 

efterjusteres. Møtrikken bør udelukkende justeres med hånden, aldrig med et værktøj, når 

foldehåndtaget er åbent, så foldehåndtaget stadig kan lukkes med hånden.

ADVARSEL
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Indstilling af styrets klemmehåndtag 
 
Modstanden på styrets klemmehåndtag kan justeres på kick-løbehjulet med fingermøtrik-

ken i styreakslens øverste område. Møtrikken skal efterjusteres før hver kørsel. Møtrikken 

bør udelukkende justeres med hånden, aldrig med et værktøj, når klemmehåndtaget er 

åbent, så klemmehåndtaget netop kan lukkes med hånden. Sørg for, at styreakslen er klemt 

fast, så den ikke kan skubbes uventet sammen.
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 Sammenfoldning

1.   Træk sikkerhedslåsen (G) ud, og drej den 90°, så det kan ses, at den rager ud (åben).

          Lukket                  Åben

G

G

H
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2. Træk foldehåndtaget (H) bagud mod kørselsretningen.

 

3.    Tryk foldehåndtaget (H) videre i retning af trinbrættet, indtil løbehjulet klapper ind.  

Hold kick-løbehjulet fast på styreakslen, og tryk – om nødvendigt – styret lidt fremad.

2

H

H

3
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4. Fold løbehjulet sammen, indtil det kan høres, at det falder på plads i låsen.

 

 

4.1 Løbehjulet er nu foldet sammen og kan bæres i styreakslen.

4
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 Lås

Kick-løbehjulet er udstyret med en delvist integreret lås. Den er skruet på siden af stellet 

med sikkerhedsskruer.

Det medfølgende låseøje kan du anvende med en almindelig cykellås. Som alternativ kan 

låsen anvendes med "Egret mate by tex-lock" (ikke indeholdt i leveringen).

Der er et 4-cifret nøglenummer på nøglen. Skriv denne kode på det medfølgende kort, og 

opbevar den sikkert. Hvis du mister den, kan du bestille en ny nøgle med vores serviceformular.
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 Opladning

1.  Slut opladeren til stikdåsen

2.   Åbn beskyttelseshætten på ladestikket (K). Ladestikket (K) på løbehjulet befinder sig på 

forreste højre side af trinbrættet

3.  Forbind ladekablet med det slukkede kick-løbehjul

4.  LED'en på strømforsyningen skifter til rød, så snart opladningen er begyndt

5.  LED'en på strømforsyningen skifter til grøn, så snart opladningen er afsluttet

6.  Træk ladekablet ud af kick-løbehjulet

7.  Luk beskyttelseshætten for at beskytte ladestikket mod vandsprøjt

8.  Afbryd opladeren fra strømnettet

Før du bruger kick-løbehjulet første gang, skal batteriet oplades helt ved 

hjælp af den medfølgende strømforsyning. Luk ladeportens afdækning, når 

kick-løbehjulet ikke oplades.

K

Bemærk
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Dvaletilstand
Li-Ion-batteriet er udstyret med en dvaletilstand. Denne funktion anvendes til at beskytte 

batteriet mod dyb afladning. Hvis løbehjulet er i dvaletilstand, kan det ikke som vanligt 

startes med "on/off-knappen". Tilslut opladeren i ca. 15 sekunder for at vække løbehjulet 

fra dvaletilstanden igen.  

Løbehjulet er nu klar til brug igen, som du plejer.

Vær opmærksom på de henvisninger til at beskytte batteriet, der er beskrevet på side 12, da 

dvaletilstanden heller ikke kan forhindre en dybafladning 100 %.

Dvaletilstanden aktiveres afhængigt af batteriets ladetilstand.

Disse er som følger: 

Ladetilstand: 80 %-100 %, ingen dvaletilstand

Ladetilstand: 40 %-80 %, dvaletilstand efter 30 dage

Ladetilstand: 20 %-40 %, dvaletilstand efter 7 dage

Ladetilstand: Under 20 %, dvaletilstand efter 48 timer 

 

 

Til- og frakobling

Tilkobling 

For at tænde for løbehjulet skal du trykke på 

"on/off-knappen" (L) i ca. 2 sekunder. 

Frakobling 

For at tænde for løbehjulet skal du trykke på  

"on/off-knappen" (L) i ca. 2 sekunder.

L
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Første start af kick-løbehjulet og download af 
appen

Download Egret-appen*, før du starter dit kick-løbehjul første gang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Opret nu en My-Egret-konto. Så snart den er bekræftet, skal du følge anvisningerne i appen 

for at forbinde den med kick-løbehjulet. Tænd nu løbehjulet. 

* Det er ikke nødvendigt at anvende appen for at bruge kick-løbehjulet. Men den har ekstra funktioner.  

Appen er ikke tilgængelig i alle lande
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Tildeling af en PIN-kode og konfiguration af 
appen

Når du har startet dit kick-løbehjul første gang, opfordres du til at indstille din egen 4-cifre-

de PIN-kode. Det sted, hvor programmet aktuelt befinder sig, blinker. Tryk på "plus-knap-

pen" eller "minus-knappen" for at ændre tallet. Tryk på "on/off-knappen" for at komme til 

næste tal.

Når du har indtastet din personlige 4-cifrede PIN-kode, skal du trykke på "on/off-knappen". 

Tallene blinker nu som kontrol. Tryk på "on/off-knappen" igen for at bekræfte PIN-koden. 

Tryk på "plus-knappen" eller "minus-knappen" for at springe tilbage til det første ciffer og 

ændre PIN-koden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne PIN-kode er nu gemt i dit kick-løbehjul. Husk PIN-koden, og opbevar den et sikkert 

sted. Du har brug for PIN-koden til at låse dit løbehjul og betjene menuen.

 
Konfiguration af appen
Når PIN-koden er indtastet første gang, er kick-løbehjulet automatisk i parringstilstand i 

5 minutter. Denne slukkes, når de 5 minutter er gået, eller når kick-løbehjulet genstartes. 

Du kan altid aktivere parringstilstanden via menuen som beskrevet på side 37.

Hvis løbehjulet er parret med appen, lyser det blå mobilsymbol.

 
Nulstilling af PIN-koden
Hvis du har glemt din PIN-kode, kan du nulstille den. Slut løbehjulet til din oplader, og tænd. 

Tryk derefter på "plus-knappen" og "minus-knappen". Hold denne kombination i 10 sekunder. 

Derefter kan du tildele dit kick-løbehjul en ny PIN-kode.  
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 Tilkobling og frakobling af lys

Tilkobling af lys 
Sådan tændes lyset på løbehjulet: 

Tryk på "on/off-knappen" (L) i 

ca. 0,5 sekunder. 

Frakobling af lys 
Sådan slukkes lyset på løbehjulet: 

Tryk på "on/off-knappen" (L) i  

ca. 0,5 sekunder. 

Acceleration
 

Tryk langsomt gashåndtaget (M) ned med tommelfingeren for at accelerere. Jo længere du 

trykker det ned, desto mere accelererer løbehjulet – jo mindre, jo langsommere. 

For at starte kick-løbehjulet skal du skubbe det over 3 km/t. Først over denne hastighed 

aktiveres motorassistancen.

M

M

L
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Bremser 

Forhjulsbremse 
Træk venstre bremsehåndtag (N) for at 

aktivere den forreste skivebremse og 

bremse løbehjulet.

Baghjulsbremse
Træk højre bremsehåndtag (O) for at akti-

vere den bageste skivebremse og bremse 

løbehjulet.

N O

Fare ved bremsning!

Ved pludselig bremsning kan for- og/eller baghjul blokere. Dette kan med-

føre styrt og ulykker med alvorlige kvæstelser og materielle skader.

ADVARSEL
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Køretrin 

3 køretrin   Trin 1 (ECO): maksimal rækkevidde i energibesparende tilstand

  Trin 2 (TOUR): maksimal komfort i afbalanceret tilstand

  Trin 3 (SPORT): maksimal køreglæde i sportstilstand

Det valgte køretrin vises i det midterste displayområde:

Forøgelse af køretrinet
For at forøge køretrinet skal du trykke på 

"plus-knappen" (P). Nu kører dit løbehjul på 

det næste højere køretrin.

Reduktion af køretrinet
For at reducere køretrinet skal du trykke på 

"minus-knappen" (Q). Nu kører dit løbehjul 

på det næste lavere køretrin.

P

Q
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Horn

Sådan aktiveres hornet:  

Tryk på "horn-knappen" (R).

Menu

For at gå til menuen skal du trykke på 

"plus-knappen" (P) og "minus-knappen" (Q) 

samtidig i cirka 2 sekunder.

PIN-koden indtastes på samme måde som 

beskrevet i "Første start af Egret og tilde-

ling af en PIN-kode" (se side 31).

Menunavigation
For at flytte markøren til det næste menu-

punkt skal du trykke på  "on/off-knappen" (L). 

Sådan forlader du menuen (gem)
For at forlade menuen og gemme de  

foretagede indstillinger  skal du trykke på 

"plus-knappen" (P) og "minus-knappen" (Q) 

samtidig i cirka 2 sekunder. Hvis du ikke vil 

gemme ændringerne af indstillingerne, kan 

starte løbehjulet igen med  

"on/off-knappen" (L).  

R

L

P

Q
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Display 

Hastighedsvisning
Så snart løbehjulet er tændt, vises 

den aktuelle hastighed (S).

Kilometerstand (ODO/TRIP)
Under hastighedsvisningen vises 

den samlede kilometerstand (T). 

For at skifte mellem den samlede ki-

lometerstand (ODO) og dagkilome-

terstanden (TRIP) skal du trykke på 

"plus-knappen" (P) i ca. 2 sekunder.

For at nulstille dagkilometerstanden 

(TRIP) skal du trykke på "minus-

knappen" (Q) i ca. 2 sekunder.

Batteristatus 
Under kilometerstanden vises 

batteristatusindikatoren (U). 

 Flere symboler

 

Error 
Denne advarsel vises på displayet, når der opstår en fejl.  

Kontakt vores service på 

www.my-egret.com

S

T

U

Bemærk
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Menupunkter

SET1: PIN-lås til/fra   For at aktivere PIN-låsen skal du trykke på "plus-knappen" 

eller "minus-knappen".
SET2: Ændring af  
PIN-kode     Tryk på "plus-knappen" eller "minus-knappen" for at komme til 

ændringstilstanden. Tallene ændres på samme måde som ved 

den første start af dit kick-løbehjul (se s. 31) 

SET3: km/t eller mph   For at skifte mellem km/t og mph skal du trykke på "plus-knap-

pen" eller "minus-knappen".

SET4: Bluetooth-parring   For at aktivere Bluetooth-parringen skal du trykke på 

"plus-knappen" eller "minus-knappen". Parringen forbliver 

aktiveret i 5 minutter. 

    Bemærk: Når du forlader indstillingsmenuen, frakobles Blueto-

oth-parringen.

SET5: Bluetooth til/fra  Fabriksindstilling: Bluetooth-grænsefladen er aktiv.

    Tryk på "plus-knappen" eller "minus-knappen" for at slukke for 

den.

SET6: Displayets lysstyrke  Når lyset er slukket, er lysstyrken altid indstillet til 100 %. Når 

du tænder lyset, dæmpes displayets lysstyrke automatisk. I 

menuen kan du indstille, hvor meget displayet skal dæmpes. 

Tryk på "plus-knappen" for at gøre displayet lysere og på "mi-

nus-knappen" for at indstille displayet mørkere.  
 

Bemærk: Lyset skal være aktiveret, før indstillingen ændres. Kun på 

den måde kan den indstillede lysstyrke ses. 

SET7: Fodgængertilstand  Løbehjulet har en fodgængertilstand. Aktiver tilstanden, så 

løbehjulet kører med skridthastighed. Tryk på "plus-knappen" 

eller "minus-knappen" for at forlade fodgængertilstanden.
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Maksimum hastighed

Rækkevidde

20 km/t      l      25 km/t

Op til 80 km*

Opladningstid

Maks. nyttelast

100 % i 5:30 timer

120 kg

Køretøjets vægt

Maks. samlet vægt

22,5 kg 

142,5 kg

Nominel effekt

Maksimal effekt

500 W

950 W

Batteri (li-ion)

Batterikapacitet (maks.)

48 V 17,5 Ah

840 Wh

Dækstørrelse

Dæktryk (ideelt)

10"-luftdæk

2,5 bar

Bremser
Hydraulisk 120 mm-

skivebremse forrest og bagest 

Gashåndtag

Belysning

Tommelfingergashåndtag

Integreret forrest og bagest

Vandtæthed

Størrelse klappet ud

IPX5  

117 x 62 x 130 cm

Maksimal førerstørrelse

Minimal førerstørrelse

2,0 m

1,4 m

Datablad 

StVZO-version

 
International version

Audi electric kick-løbehjul

Frekvensbånd 

Sendeeffekt

2,4 GHz 

0 dBm

*Test af rækkevidde blev gennemført i ECO-tilstand ved en belastning på 80 kg, på en plan overflade, ved 20 km/t og en temperatur  

på 25 °C. Rækkevidden påvirkes af følgende faktorer: temperatur, nyttelast, kørestil, køremåde osv.
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Certificeringer 

Direktivet om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer (RoHS): Dette produkt fra 

Walberg Urban Electrics GmbH med de medfølgende dele (kabler, ledninger osv.) opfylder 

kravene i direktiv 2011/65/EF om begrænsning af anvendelsen af bestemt farligt indhold i 

elektrisk og elektronisk udstyr ("RoHS-reform" eller "RoHS 2"). 
 

Vigtige WEEE-oplysninger 

WEEE-oplysninger om bortskaffelse og genbrug: Korrekt bortskaffelse af dette produkt. 

Denne mærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet hus-

holdningsaffald i hele EU. For at undgå mulige skader for miljøet eller menneskers sundhed 

som følge af ukontrolleret bortskaffelse af affald bør du genbruge dette produkt og under-

støtte bæredygtigt genbrug af materialeressourcer. Hvis du vil returnere dit gamle produkt, 

skal du bruge tilbagetagelses- og indsamlingssystemerne eller kontakte den forhandler, 

hvor du købte produktet. Du kan indlevere dette produkt til miljøvenligt genbrug.  

RoHS-certificeretAdvarsel

P02 Forbud mod ild, åbent lys og  
rygning 

For at reducere risikoen for kvæstelser skal 
brugeren læse brugsanvisningen

CE-certificering

Må under ingen omstændigheder 
smides ud!

Genanvendelse af batteriet

Beskyt mod fugt

Forsigtig, skrøbelig!

Denne side op!

Stikbenskonfiguration oplader

IPX5 / IPX7

4 A-ladesikring

Vekselspænding

Jævnspænding

Elektrisk affald må ikke bortskaffes sammen med 
husholdningsaffald. Aflever på en autoriseret 
genbrugsstation.

Udstyr i beskyttelsesklasse II

Miljøhenvisning
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Oplysninger om genbrug af batterier for EU 

 
Batterier eller emballage til batterier er mærket i overensstemmelse med EU-direktiv 

2006/66/EF og ændring 2013/56/EU med hensyn til batterier og akkumulatorer samt 

gamle batterier og akkumulatorer. Dette direktiv fastlægger rammevilkårene for returne-

ring og genbrug af brugte batterier og akkumulatorer i overensstemmelsen med anvendelse 

i EU. Denne mærkat bruges til forskellige batterier for at angive, at batteriet ikke må smides 

ud, men i overensstemmelse med dette direktiv skal indsamles ved afslutningen af deres 

levetid med henblik på genbrug. I overensstemmelse med EU-direktiv 2006/66/EF og æn-

dring 2013/56/EU er batterier og akkumulatorer mærket for at angive, at de skal indsamles 

separat og genbruges ved afslutningen af deres levetid. Mærkaten på batteriet kan også in-

deholde et kemisk symbol for det metal, der anvendes i batteriet (Pb for bly, Hg for kviksølv 

og CD for kadmium). Det er forbudt for brugere af batterier og akkumulatorer at bortskaffe 

batterier og akkumulatorer som usorteret husholdningsaffald. De skal derimod afleveres 

til det bortskaffelsesnetværk, der står til rådighed for kunderne til returnering, genbrug og 

behandling af batterier og akkumulatorer. Kundens engagement er vigtigt for at minimere 

alle mulige indvirkninger fra batterier og akkumulatorer på miljøet og menneskers sundhed 

på grund af de indeholdte, muligvis farlige stoffer. Før elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) 

bringes til affaldsindsamling eller et affaldsindsamlingsanlæg, skal slutforbrugeren af udstyr, 

der indeholder batterier og/eller akkumulatorer, fjerne disse batterier og akkumulatorer til 

separat indsamling.

 

Varemærke og juridisk henvisning 

Egret er et registreret varemærke tilhørende Walberg Urban Electrics GmbH. Android og 

Google Play er varemærker tilhørende Google Inc. App Store er et servicemærke tilhørende 

Apple Inc. De respektive ejere forbeholder sig rettighederne til deres varemærker, der er 

nævnt i denne håndbog. E-løbehjulet er underlagt beskyttelsen af tilsvarende patenter. 

Efter anmodning får du patentoplysninger hos Walberg Urban Electrics GmbH:  

info@my-egret.com. 

De foreliggende beskrivelser og anvisninger er vores aktuelle viden med hensyn til kick-lø-

behjulets funktioner og egenskaber på trykketidspunktet. Kontinuerlige optimeringer af 

køretøjet kan medføre, at de beskrevne egenskaber og/eller udformningen eller designet 

afviger.

Miljøhenvisning
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For at downloade appen skal du besøge Apple App Store (iOS) eller Google Play Store 

(Android).

Vær opmærksom på, at de forskellige Egret-modellers funktioner varierer. Derfor gælder 

ikke alle beskrevne funktioner for hver model. Walberg Urban Electrics GmbH forbeholder 

sig retten til at ændre produktets design og funktion samt dokumentationen uden forudgå-

ende varsel.

2022 Walberg Urban Electrics GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.

 

 

Kontakt 

Kontakt din Audi-forhandler eller Egret-producenten Walberg Urban Electrics, hvis du har 

spørgsmål vedrørende dit e-løbehjul, eller hvis du har problemer med at bruge det. 

Walberg Urban Electrics GmbH, Alter Wandrahm 6, 20457 Hamborg, Tyskland

Websted: www.my-egret.com

Sørg altid for at have serienummeret på dit e-løbehjul klar, når du kontakter Egret. Du kan 

finde serienummeret på den forreste venstre side af køretøjet. 

 

Overensstemmelseserklæringen kan hentes på følgende internetadresse: https://www.

audi.de/de/brand/de/general-info/german.html#layer=/de/brand/de/general-info/german/

audi-original-zubehoer.html
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Køretøjsidentifikationsnummer
(skal altid indtastes)

Service - 100 km         km: __________________

________________________________________

Dato, underskrift, forhandlerstempel

Service - 500 km         km: __________________

________________________________________

Dato, underskrift, forhandlerstempel

Service - 1. år         km: __________________

________________________________________

Dato, underskrift, forhandlerstempel

Service - 2. år         km: __________________

________________________________________

Dato, underskrift, forhandlerstempel

Service - 3. år         km: __________________

________________________________________

Dato, underskrift, forhandlerstempel

Service - 4. år         km: __________________

________________________________________

Dato, underskrift, forhandlerstempel

Service - 5. år         km: __________________

________________________________________

Dato, underskrift, forhandlerstempel

Service - 6. år         km: __________________

________________________________________

Dato, underskrift, forhandlerstempel

Frivillig servicedokumentation



 

 
EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 

 
 
Den efterfølgende producent / distributør 

 
WALBERG URBAN ELECTRICS GMBH 
ALTER WANDRAHM 6 
20457 HAMBURG 
 
er ansvarlig for tekniske dokumenter iht. maskindirektivet og erklærer hermed, at produktet 
 
EL-LØBEHJUL       EGRET PRO  
        48 Volt 17.5 Ah 
Serienr.:         WUE PR00 S2 xxxxxxxx 

WUE PR01 S2 xxxxxxxx 
 
er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i nedenstående EF-direktiver: 
 
Maskindirektivet iht. 2006/42/EF 

Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 2014/030/EU 
ROHS-direktiv 2011/65/EU 

RED-direktiv 2014/53/EU 
 
Følgende standarder/tekniske specifikationer blev anvendt: 

 
EN 14619:2019, EN 62133-2:2017, EN 17128:2020, EN 12100:2010 
 
UN R10 
 
Aleneansvaret for udstedelsen af denne overensstemmelseserklæring påhviler producenten 
 
Underskrevet for og på vegne af: 

 
 
WALBERG URBAN ELECTRICS GMBH, 20457 HAMBURG  

  
 
 
 
 
 
Florian Walberg, CEO  
Hamburg, 01.06.2021 
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EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 
 
Den efterfølgende producent / distributør 
 
WALBERG URBAN ELECTRICS GMBH 
ALTER WANDRAHM 6 
20457 HAMBURG 
 
er ansvarlig for tekniske dokumenter og erklærer hermed, at produktet 
 
 
OPLADER TIL       EGRET PRO  
Type         Standard Charger BC304546030 
 
 
er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i nedenstående EF-direktiver: 
 
 
Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 2014/030/EU 
Lavspændingsdirektivet 2014/35/EU 
ROHS-direktiv 2011/65/EU 
 
Følgende standarder/tekniske specifikationer blev anvendt: 

 
EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 
 
EN 60335-2-29:2004/A11:2018, EN 60335-1:2012/A14:2019, EN 62233:2008 
 
Aleneansvaret for udstedelsen af denne overensstemmelseserklæring påhviler producenten 
 
Underskrevet for og på vegne af: 
 
 
WALBERG URBAN ELECTRICS GMBH, 20457 HAMBURG  

  
 
 
 
 
 
Florian Walberg, CEO  
Hamburg, 01.06.2021 
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EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 
 
Den efterfølgende producent / distributør 
 
WALBERG URBAN ELECTRICS GMBH 
ALTER WANDRAHM 6 
20457 HAMBURG 
 
er ansvarlig for tekniske dokumenter og erklærer hermed, at produktet 
 
OPLADER TIL       EGRET PRO  
Type         Fast Charger BC303480050 
 
 
er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i nedenstående EF-direktiver: 
 
Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 2014/030/EU 
Lavspændingsdirektivet 2014/35/EU 
ROHS-direktiv 2011/65/EU 
 
Følgende standarder/tekniske specifikationer blev anvendt: 

 
EN 55014-1:2017/A11:2020, EN 55014-2:2015, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013/A1:2019 
 
EN 60335-2-29:2004/A11:2018, EN 60335-1:2012/A2:2019, EN 62233:2008 
 
Aleneansvaret for udstedelsen af denne overensstemmelseserklæring påhviler producenten 
 
Underskrevet for og på vegne af: 

 
 
WALBERG URBAN ELECTRICS GMBH, 20457 HAMBURG  

  
 
 
 
 
 
Florian Walberg, CEO  
Hamburg, 01.06.2021 
 

 
  




