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De eFOLDi Lite-scooter uitvouwen 
 
Voordat u begint, moet u de scooter rechtop zetten 
in een open ruimte uit de buurt van huisdieren en kleine 
kinderen. 
 
Het uitvouwen van de scooter is eenvoudig en met een 
beetje oefening kun je hem binnen enkele seconden 
opzetten. 
 
We raden je aan om te oefenen met de scooter voordat 
je er voor het eerst op uit gaat. 
 

 

 

   

1 Stuurkolomvergrendeling 
losmaken…. 2 ...en laat de kolom vrij slingeren. 3 rek het stuur naar buiten en 

omhoog.. 

   

4 ... totdat ze in een verticale lijn 
vastklikken. 5 

Zoek de kleine zwarte stopper 
aan de zijkant en trek om het 

voorwiel los te maken. 
6 oud de stuurkolom en rugleuning 

vast en trek ze uit elkaar... 

   

7 
...de scooter klapt uit als je de 

rugleuning en de stuurkolom uit 
elkaar trekt... 

8 uit elkaar trekken en... 9 ...de scooter zal zichzelf 
vergrendelen in zijn open positie. 

   

10 

Zorg ervoor dat de 
vergrendelingen zijn 

vergrendeld aan de stalen 
staaf... 

11 
...zo niet, druk dan met uw voet 
op de voetplaat om de scooter 

open te vergrendelen. 
12 

Controleer of de magnetische 
rem in de VERGRENDELDE stand 

staat om de motor in te 
schakelen. 

 



 

 De eFOLDi Lite-scooter opvouwen 

   

1 
Klap de rugleuning van de stoel 

naar beneden tot aan de 
stoelbasis. 

2 Houd de kleine vergrendeling op de 
stuurkolom ingedrukt... 3 ...en vouw de kolom naar beneden 

tot... 

   

4 .. het wordt vergrendeld door de 
magnetische sluiting. 5 

Houd de scooter stevig vast bij de 
stuurkolom en de draagbeugel en 

druk de kolom stevig naar beneden 
in de richting van de voetplaat 

6 

Kantel de scooter schuin 
achterover en gebruik uw voet 

achter het stuur om te voorkomen 
dat hij van u af beweegt 

   

7 
..druk de stuurkolom naar binnen 

totdat het voorwiel vastklikt... 8 
...en stuurkolomvergrendeling 

vergrendelt in positie. 9 
Druk de stuurkolom in om deze 

stevig tegen het frame te 
vergrendelen. 

 eFOLDi Lite Operation 

   
De batterij kan worden verwijderd door 

de vergrendeling op te tillen en 
omhoog te tillen. 

 
Aan de zijkant van de accu zit een 

Om de scooter aan te zetten drukt u op 
de grijze knop onder het batterijdisplay. 

 
Selecteer (D) Rijden of (R) Achteruit en 

druk op de duimgashendel om te gaan. 
 

Laad de batterij altijd zo snel mogelijk 
opmogelijk wanneer het display is 

oranje aangeeft. 

Om de scooter in rollende bagage te 
veranderen, moet u ervoor zorgen dat 
de verticale stuurkolom is vergrendeld 

tegen de vergrendeling van 

  

Houd er rekening mee dat deze brochure alleen als beknopte handleiding is bedoeld. Zie onze producthandleiding voor 
volledige instructies. Neem bij vragen contact op met uw dealer. 


