
 

FLÝTILEIÐARVÍSIR                          
 

ð brjóta upp eFOLDi Lite Vespu  
 
Áður en þú byrjar skaltu standa vespuna upprétta 
í opnu rými fjarri gæludýrum og litlum börnum. 
 
Það er einfalt að brjóta upp vespuna og með smá 
æfingu muntu geta sett hana upp á nokkrum 
sekúndum. 
 
Við ráðleggjum þér að æfa þig með vespu áður en þú 
ferð út í fyrsta skipti. 
 

 

 

   

1 Losaðu stýrissúlulæsinguna…. 2 …og leyfðu súlunni að sveiflast 
frjáls. 3 Dragðu stýrið út og upp.. 

   

4 …þar til þeir læsast í lóðrétta línu. 5 
Finndu lítinn svartan tappa á 
hliðinni og dragðu til að losa 

framhjólasamstæðuna. 
6 Haltu í stýrissúluna og sætisbakið 

og dragðu þau í sundur... 

   

7 
… vespun opnast þegar þú 

dregur sætisbakið og 
stýrissúluna í sundur og … 

8 … vespun læsist í opinni stöðu. 9 
Gakktu úr skugga um að 
læsingarnar hafi læst við 

stálstöngina... 

   

10 
…ef ekki ýttu fæti þínum niður á 

fótplötuna til að læsa 
vespunum opinni. 

11 
Ef það er ekki þegar sett upp 
skaltu setja sætispúðana og 
sætisbakið á eins og sýnt er. 

12 
Athugaðu hvort segulbremsan sé í 

LÆSTUR stöðu til að tengja 
mótorinn. 

 

 



 Að brjóta saman eFOLDi Lite vespu 

   

1 Leggðu sætisbakið niður að 
sætisbotninum. 2 Ýttu á og haltu litlu lásnum á 

stýrissúlunni… 3 …og brettu dálkinn niður þar til… 

   

4 …það er læst með 
segulfestingunni. 5 

Haldið þétt um vespuna í 
stýrisstönginni og 

burðarhandfanginu og þrýstu 
stönginni þétt niður í átt að 

fótplötunni 

6 

Snúðu vespunni aftur í horn og 
notaðu fótinn undir stýri til að 

koma í veg fyrir að hún hreyfist frá 
þér 

   

7 
..ýttu inn á stýrissúluna þar til 
framhjólið læsist á sinn stað… 8 og stýrissúlulæsing læsist í stöðu. 9 Ýttu inn stýrissúlunni til að læsa 

honum vel að grindinni. 

 eFOLDi Lite aðgerð 

   
Hægt er að fjarlægja rafhlöðuna með því 

að lyfta læsingunni og lyfta henni upp. 
 

Það er hleðslupunktur á hlið 
rafhlöðunnar. 

Til að kveikja á vespu ýttu á gráa hnappinn 
fyrir neðan rafhlöðuskjáinn. 

 
Veldu (D) Drive eða (R) Reverse og ýttu á 

þumalinngjöfina til að fara. 
 

Alltaf endurhlaða rafhlöðuna um leið 
eins og hægt er þegar skjárinn er 

sem gefur til kynna gulbrúnt. 

Til að breyta vespunni í rúllandi farangur 
skaltu tryggja að lóðrétta stýrissúlan sé 

læst 

  

Vinsamlegast athugið að þessum fylgiseðli er eingöngu ætlað að vera leiðbeiningar. Fyrir allar leiðbeiningar, vinsamlegast 
skoðaðu notendahandbókina okkar. Allar spurningar, vinsamlegast hringdu í okkur í síma 0800 915 0800 eða sendu tölvupóst 
á services@efoldi.com 


