
 

HURTIGGUIDE – DANSK                
 

Udfoldning af eFOLDi Lite Scooter 
 
Før du starter, skal du stille scooteren oprejst 
i et åbent rum væk fra kæledyr og små børn. 
 
Det er nemt at folde scooteren ud, og med lidt øvelse 
vil du være i stand til at sætte den op på få sekunder. 
 
Vi råder dig til at øve dig med scooteren, før du begiver 
dig ud for første gang. 

  

   

1 Slip ratstammelåsen…. 2 og lad søjlen svinge frit. 3 Træk styret ud og opad. 

   

4 …indtil de låser sig i en lodret linje. 5 
Find den lille sorte stop på siden 

og træk for at frigøre 
forhjulssamlingen. 

6 Hold ratstammen og ryglænet og 
træk dem fra hinanden... 

   

7 
…scooteren folder sig ud, når du 

trækker sæderyggen og 
ratstammen fra hinanden... 

8 træk fra hinanden og... 9 … scooteren låser sig selv i sin 
åbne position. 

   

10 Sørg for, at låselåsene er låst til 
stålstangen... 11 

… hvis ikke, tryk din fod ned på 
fodpladen for at låse scooteren 

åben. 
12 

Kontroller, at den magnetiske 
bremse er i LÅST position for at 

aktivere motoren. 

 

 



Sammenfoldning af eFOLDi Lite Scooter 

   

1 Fold sædets ryglæn ned til 
sædebunden. 2 Tryk og hold den lille lås på 

ratstammen... 3 …og fold søjlen ned indtil … 

   

4 …det er låst af magnetlåsen. 5 
Hold godt fast på scooteren i 

ratstammen og bærehåndtaget, og 
pres søjlen ned mod fodpladen 

6 

Vip scooteren tilbage i en vinkel, 
og brug din fod bag rattet for at 
forhindre, at den bevæger sig 

væk fra dig 

   

7 
..tryk indad på ratstammen, indtil 

forhjulet låser på plads... 8 
…og ratstammens lås låses i 

position. 9 Tryk ratstammen ind for at låse 
den tæt mod rammen. 

 FOLDi Lite Betjening 

   
Batteriet kan fjernes ved at løfte låsen 

og løfte opad. 
 

Der er et ladepunkt på siden af batteriet. 

Tryk på den grå knap under 
batteridisplayet for at tænde for 

scooteren. 
 

Vælg (D) Drive eller (R) Reverse, og tryk 
på tommelfingergashåndtaget for at gå. 

 
Oplad altid batteriet så hurtigt som 
muligtsom muligt, når displayet er 

indikerer rav. 

For at gøre scooteren til rullende 
bagage skal du sikre dig, at den lodrette 
ratstamme er låst mod ratstammens lås. 

 

Bemærk venligst, at denne brochure kun er tænkt som en hurtig guide. Se vores produktmanual for 
fuldstændige instruktioner. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte din forhandler. 


