
Gebruiksaanwijzing 
Monowheel King Song 

 
Model No.: KS-16C 800W (340-520-680-840wh) 
 
Bedankt voor uw King Song éénwieler aankoop. Deze gebruiksaanwijzing is 
een korte en praktische handleiding van de voornaamste functies, lees deze 
aandachtig voor gebruik. Wij zijn in geen geval verantwoordelijk voor 
eventuele ongevallen. 
Bijgevolg raden wij u aan voorzichtig te rijden, om optimale veiligheid te 
garanderen. 
 
1 Voorzie u van een veiligheidsuitrusting zoals een helm, handschoenen, knie- 

en polsbeschermers. 
2 Het Kingsong monowiel niet gebruiken op expreswegen en de wetgeving en 

het verkeersreglement respecteren. 
3 Het gebruik van monowielen is niet aangewezen voor kleine kinderen, 

zwangere vrouwen en ouderlingen. 
4 Het wiel niet gebruiken onder invloed van alcohol en/of drugs. 
5 Gelieve niets te transporteren tijdens het rijden op uw monowiel. 
6 De maximale draagkracht zoals weergegeven in de handleiding niet 

overschrijden. 
7 Er bestaan verschillende snelheidsalarmen op dit monowiel(zie 

specificaties), zorg ervoor dat u uw snelheid onder controle heeft. Vergeet 
niet dat er gevaren gelinkt zijn aan snelheid. 

8 Gebruik uw monowiel niet bij hevige regenval of in de sneeuw, zo 
beschadigt u uw wiel niet en raakt u niet betrokken bij accidenten. 

9 Neem geen te steile hellingen. 
10 Overschrijd de maximale snelheid niet bij het horen van het alarm en stop 

onmiddellijk bij het horen van verhitting alarm. 
11 Alleen de officiële Kingsong verdelers mogen de monowielen demonteren. 

Een verkeerde handeling zou uw wiel kunnen beschadigen of zou een 
accident kunnen veroorzaken. 

 
1. Beschrijving van het product 
Het rijden met een monowiel is een sport, een ontspanning, een opkomend 
entertainment.  
Dankzij de kracht van haar lithium batterijen bezorgt het rijden met het 
Kingsong wiel u een aangename ervaring. 
 
Elk Kingsong monowiel heeft een uniek serienummer dat er voor zorgt dat u de 
kwaliteit van de producten kan nagaan en dat u toelaat om uw monowiel te 
identificeren bij de dienst na-verkoop. U vindt dit serienummer op de 
garantiekaart en op het monowiel. 
 
 
 
 
 



Het Product : KS-16  

 
 

1 uittrekbaar handvat 
2 schakelaar bluetooth/licht 
3 laadpoort 
4 schakelaar on/off 
5 lichtsensor 
6 laterale LED ring 
7 luidsprekers 
8 licht 
9 pedaal 
10 band 

 

 
 

 
 

 
 

 

Specificaties 

Snelheid 21km/u tot eerste alarm, 23km/u tot 2e alarm, 25km/u tot 3e 
alarm met tegenkanting pedalen 

Autonomie 30 tot 70km(in functie van de batterij, gewicht van de 
gebruiker, ondergrond en buitentemperatuur) 

Maximale helling Ongeveer 30° 
Batterij LG of Panasonic(340Wh/520Wh/680Wh/840Wh) 
Functionele 
temp 

-10°C tot 60°C 

Maximale 
draagkracht 

150Kg 

Lader Ingang: AC 80-240V, Uitgang:67.2V 2A 
Laadtijd Tussen 2.5 en 5.5u in functie van de batterij 
Nominale kracht 800W 
Maximale kracht 2700W 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Maten en gewicht  
Maat v h wiel 506mm(H)x463mm(L)x196mm(dikte) 
Maat v d 
verpakking 

550mmx660mmx240mm 

Hoogte pedalen 
vanaf grond 

120mm 

Diameter band 16 Duim 
Netto gewicht Tussen 15.2Kg en 16.8Kg in functie van de batterij 

Veiligheid  
Afslaan van de 
motor 

Bij een hoek van meer dan 45° zal de motor afslaan, plaats 
het toestel terug verticaal op de grond en de motor zal terug 
opstarten. 

Snelheidsbeperking Een stem of biep signalen informeren u 
Zwakke batterij Bij een batterijlading minder dan 10% gaan de pedalen 

progressief naar achter hellen tot aan stilstand van uw 
monowiel 

  
Berichtgeving  
Batterij- indicatie Het niveau van de batterij wordt weergegeven door de 

laterale LED verlichting bij stilstand 
Geluidsalarm Verwittiging bij een batterij van minder dan 5%, een stem 

zegt: Your device is in low battery, please charge it, 
Bluetooth is disconnected, Be caution, over power 

  
Design Innovatief design door ingebouwd telescopisch handvat 
 Gekleurde sfeer door kleurrijke laterale LED ring 
 Voor uw veiligheid, voor-en achterlicht handig tijdens uw 

nachtelijke ritten. Het achterlicht werkt ook tijdens het 
remmen 

 Motor van 800W voor meer veiligheid 
 Afkoelingssysteem van het moederbord dankzij een 

ventilator 
 Batterij van 340Wh, 520Wh, 680Wh en nog andere versies in 

de toekomst 
 App IOS/Android waardoor u snel geïnformeerd wordt over 

belangrijke parameters 
 Bij een laterale hoek van meer dan 45° valt de motor uit 
 Bluetooth luidsprekers, Hi-Fi systeem 
  
Standaard 

Levering 

Lader x1, handleiding x1, kwaliteitscertificaat x1, 
garantiekaart x1 

  
 
 
 
 
 
 



 
2. Instructies 

2.1Interface: 
a)Lichtsensor: detecteert de lichtintensiteit, wanneer deze afneemt schakelen 
de lichten automatisch aan. 
b) schakelaar: controleert bluetooth en schakelt de lichten manueel aan/uit. 
B1. Activeer de bluetooth voor de eerste keer, lichten manueel aan/uit: zet het 
monowiel zonder spanning en duw een lange tijd op de bluetooth/licht 
schakelaar, deze zal oplichten. Om de lichten aan en uit te doen volstaat het 
om kort op de schakelaar te duwen. Bij langdurig duwen op de schakelaar 
zullen bluetooth en de lichten gedeactiveerd worden. 
B2. Wanneer het monowiel onder spanning staat duwt u lang op de schakelaar 
om bluetooth te activeren en kort om de lichten aan/uit te doen. 
c) Drukknop om het telescopisch handvat uit te plooien: druk op de drukknop 
om het handvat uit te plooien of in te drukken. 
d)telescopisch handvat: verplaats uw monowiel KS-16A zonder inspanning te 
leveren. 
e) On/Off schakelaar: kort duwen om het toestel aan te zetten, langdurig 
duwen om het uit te schakelen. 
 
2.2 Android en IOS app 

Android en IOS app zijn beschikbaar om alle parameters van van uw monowiel 
te bekijken en te controleren zoals: snelheid, afgelegde weg, batterijlevel, 
temperatuur enz., uw snelheidsalarmen aanpassen of de snelheid van uw tilt 
back( het aanpassen van het kantelen van uw pedalen). 
 
De gebruiker kan de Android en de IOS app installeren via de site 
www.kingsong-france.com 
 
3.Voorzorgsmaatregelen en voorbereiding 
3.1 Voorzorgsmaatregelen 

Gebruik de hulpriem bij het aanleren. Deze zorgt ervoor dat het wiel niet valt 
bij beginnelingen. 
Bevestig deze riem aan het handvat van het wiel, plaats een voet op een 
pedaal en pas de lengte van de riem aan. 
Wanneer u het evenwicht verliest en van het wiel afstapt, zorgt deze riem 
ervoor dat het wiel niet valt. 
 
Het monowiel controleert het evenwicht dankzij zijn gyroscopisch systeem. 
Wanneer u een druk naar voor uitoefent zal het wiel versnellen, wanneer u een 
druk naar achter uitoefent zal het wiel afremmen. 
Zoals bij een fiets moet u uw evenwicht controleren met uw lichaam in 
combinatie met de snelheid van het rijden. 
 
Rijd niet op gladde of oneffen ondergronden want de wrijving tussen de band 
en het wegdek is essentieel. 
 
 
 



3.2 Voorbereiding 

Zoek een ruime open plek. Begin het leerproces niet op een plaats waar veel 
verkeer, voetgangers, obstakels, grind of oneffenheden zijn. 
Voorzie u van beschermkledij zoals helm, knie-en polsbescherming, 
handschoenen… 
Controleer het niveau van de batterij en controleer of er geen abnormaal 
geluid is bij het voortduwen van uw wiel met het handvat. 
Vermijd bruusk remmen of versnellen om het wiel niet te beschadigen. 
 
Veiligheid voor alles: neig niet te fel naar voren om zo vallen te voorkomen!! 
 
 
3.3 Gebruik 
Neem het wiel met het handvat vast en plaats het wiel verticaal op de grond. 
Ontplooi de 2 pedalen. Bij het opzetten van de stroom kan het wiel lichtjes 
naar voor of naar achter neigen, wacht tot het stevig in zijn verticale positie 
staat. 
Het wiel is klaar voor gebruik. 
Voel eerst manueel aan het handvat  hoe het wiel reageert en met welke 
intensiteit het reageert bij naar voor of naar achter duwen. 
 
Plaats één voet op de pedaal en zoek uw zwaartepunt. 
Probeer u recht te houden met één voet op een pedaal. 
Beetje bij beetje uw zwaartepunt proberen te zoeken. 
 
Probeer met één voet op de pedaal uw zwaartepunt over te brengen naar het 
monowiel en zo zachtjes vooruit te bewegen met uw andere voet op de grond. 
Probeer uw evenwicht te houden en geleidelijk aan de andere voet op de 
pedaal te zetten. 
Besteed aandacht aan volgende punten: 
 -Behoud een zekere snelheid 
 -controleer uw snelheid door voorwaarts en achterwaarts te neigen 
Herhaal deze oefeningen. 
Om te draaien zien we dat beginnelingen geneigd zijn om met hun 
bovenlichaam te draaien.  
Om uw bochten te verbeteren, raden wij u aan de hellingsgraad van uw 
pedalen in te stellen. 
 
 
4. De batterij en het laden 

Het monowheel beschikt over een ingebouwde lithiumbatterij, het volstaat de 
batterij op te laden in geval het toestel aangeeft dat de batterij zwak is. Sluit 
eerst de voeding aan op uw monowheel alvorens de stekker in het stopcontact 
te steken. Wanneer het rode lichtje, groen wordt is het laden afgelopen.  
Indien u het monowheel niet dringend nodig heeft laat het dan volledig 
opladen. 
 
Het niveau van de batterij wordt aangeduid met de laterale LED ring, deze 
duidt uw batterijniveau aan bij stilstand. Kijk altijd het niveau van uw batterij 



na vooraleer u uw monowheel gebruikt, zodat u zeker de door u beoogde 
afstand kan afleggen. Als u batterij niveau lager is dan 1/3 , rij dan voorzichtig 
en langzaam en vermijd om zware inspanningen te laten leveren zoals heel 
snel optrekken of steile hellingen, want dan kan de elektronica de motor stil 
leggen om de batterij te beschermen. Dit kan een val tot gevolg hebben. 
 
Er zijn 9 LED’s om het niveau van uw batterij aan te duiden zoals op de 
onderstaande foto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indien uw batterij niveau lager is dan 2LEDs, zullen alle LED’s flikkeren.. De 
pedalen gaan naar achter neigen om u te doen stoppen. Herstart uw 
monowheel niet vooraleer u de batterij hebt opgeladen, dit om ongevallen te 
vermijden.  
 
Effect van de temperatuur op de batterij: de kracht van de batterij varieert in 
functie van de temperatuur, het aantal af te leggen kilometers kan verschillen 
per oplaadbeurt al naargelang de buitentemperatuur. Tijdens de winter zal de 
capaciteit van uw batterij verminderen. Bij een temperatuur van -15°C zal de 
capaciteit met 50% afnemen t.o.v. een temperatuur van 30°C 
 
 
5. Onderhoud van uw monowheel 
 
Bewaar uw wiel niet op een vochtige plaats. 
 
Indien u het wiel langere tijd niet gebruikt, laadt dan de batterij minstens één 
maal per maand om de batterij niet helemaal leeg te laten lopen en hiermee 
de levensduur van uw batterij te verlengen.  
 
Indien de batterij moet vervangen worden, gelieve ons te contacteren. 
 
Kuis uw monowheel met een vochtig doek maar gebruik geen detergenten, 
benzine of andere chemische stoffen om uw monowheel te poetsen. Niet 
afspuiten met slang of hogedruk reiniger. 
 
Gebruik een ventiel verlengstuk om uw band op te pompen. (minimum druk 3 
Bar) 
 
Zorg ervoor dat alle vijzen goed aan gespannen zijn. 
 
Inbussleutel en kruisschroevendraaier zijn nodig om een band te vervangen. 



Schroef alle vijzen van de carrosserie los met behulp van uw 
kruisschroevendraaier (7 aan elke kant) en schroef de 6 vijzen onderaan de 
pedalen los. Als de vijzen los zijn haalt u het carrosseriedeksel ervan af en kan 
u de band vervangen (zorg ervoor dat u niet aan de elektrische kabels trekt). 
Wanneer de band vervangen is, kan u alles terug plaatsen en de vijzen vast 
zetten. 
 
 
 
Vertaling E-Wheel.be 
 


