RYCHLÝ PRŮVODCE - Čeština
Rozložení koloběžky eFOLDi Explorer
Před nastartováním postavte skútr vzpřímeně
v otevřeném prostoru mimo domácí zvířata a malé děti.
Rozložení koloběžky je jednoduché, s trochou cviku ji zvládnete
postavit během několika sekund.
Než se poprvé vydáte ven, doporučujeme vám na skútru
trénovat.

1

Najděte západky „B“ a „C“.

2

Stiskněte a podržte západky „B“ a „C“
a….

3

…vytáhněte rukojeť pro přenášení
do svislé polohy.

4

Uvolněte řídítka zatažením
směrem k sobě.

5

Zatlačením na řídítka dolů a dovnitř
uvolněte západku „E“.

6

Vytáhněte sloupek řízení nahoru a
přes rukojeť, dokud nezapadne na
místo.

7

Prudkým zatažením nebo
otočením přední kolo uvolněte.

8

Spusťte skútr na zem a opatrně jej
držte.

9

Vytáhněte sloupek řízení nahoru….

10

…a ujistěte se, že klíč sloupku
zapadl na místo pod západkou
„A“.

11

Vytáhněte sedadlo vzpřímeně.

12

Zatlačte stupačky dolů.
Váš skútr je nyní připraven.

Upozorňujeme, že tento leták má sloužit pouze jako rychlý průvodce. Úplné pokyny naleznete v uživatelské příručce k
produktu. Jakékoli dotazy, zavolejte nám na číslo 0800 915 0800 nebo napište e-mail na adresu hello@efoldi.com

Skládání koloběžky eFOLDi Explorer Scooter

Sklopte nožičky do vzpřímené
polohy.

1

2

Sklopte sedadlo dozadu.

3

Stiskněte a uvolněte západku „A“.

4

Sklopte sloupek řízení naplocho k
sedadlu.

5

Zvedněte skútr do vzpřímené
polohy.

6

Ujistěte se, že přední kolo je
ploché a zajištěné k rámu
magnetem.

7

Najděte západku „D“.

8

Při podepření sloupku řízení
stiskněte západku „D“...

9

…a přesuňte sloupek řízení přes
rukojeť.

10

Zatlačte sloupek řízení do rámu,
dokud západka „E“ nezapadne.

11

Přitlačte řídítka k rámu, dokud je
magnet nezajistí na místě.

12

Stiskněte a podržte západky
„B“ a „C“ a sklopte rukojeť dolů.

Baterie eFOLDi Explorer Scooter

Baterie má body pro nabíjení a pro
napájení mobilního zařízení.

Vyjměte baterii odemknutím pomocí klíče
a jemným tlakem.

VŽDY dobijte baterii každé 3 měsíce
a/nebo měřidlo ukazuje 24 nebo
méně.

