
 

HURTIGGUIDE – NORSK                      
Utfolding av eFOLDi Explorer Scooter 
 
Stå scooteren oppreist før start 
i en åpen plass unna kjæledyr og små barn. 
 
Å brette ut scooteren er grei, med litt øvelse vil du kunne sette 
den opp på sekunder. 
 
Vi anbefaler deg å øve med scooteren før du begir deg ut for 
første gang. 
 

 

 

   

1 Finn "B" og "C" låsene.  2  Trykk og hold inne "B" og "C" låsene 
og... 3 …trekk dra/bærehåndtaket opp. 

   

4 Slipp styret ved å trekke mot 
deg. 5 Mens du skyver styret ned og 

innover, slipp "E"-låsen. 6  
Trekk rattstammen opp og over 
bærehåndtaket til det låses på 

plass. 

   

7 Slipp forhjulet ved å dra eller 
vri. 8  Senk scooteren forsiktig til bakken. 9 Trekk rattstammen oppreist... 

   

10 
…..og sørg for at 

kolonnenøkkelen låses på 
plass under låsen 'A'. 

11  Trekk seteryggen oppreist. 12 Skyv fotpinnene ned. 
Scooteren din er nå klar. 

 

Vær oppmerksom på at dette pakningsvedlegget kun er ment som en hurtigveiledning. For fullstendige instruksjoner, vennligst se 

vår brukerhåndbok. Eventuelle spørsmål, vennligst ring oss på 0800 915 0800 eller e-post services@efoldi.com 



Sammenlegging av eFOLDi Explorer Scooter 

   

1 Brett fotpinnene til oppreist stilling. 2 Fell setet ned igjen. 3 Trykk og slipp låsen 'A'. 

   

4  Brett rattstammen flatt mot setet. 5 Løft scooteren til oppreist stilling. 6 Sørg for at forhjulet er flatt og 
låst til rammen med magneten. 

   

7 Finn låsen 'D'. 8 Mens du støtter rattstammen, 
trykk på låsen 'D'... 9 …og før rattstammen over 

bærehåndtaket. 

   

10 Trykk rattstammen inn i rammen 
til låsen "E" låses. 11 Trykk styret mot rammen til 

magneten låser dem på plass. 12 Trykk og hold låsene "B" og "C" 
og brett ned bærehåndtaket. 

 eFOLDi Explorer-batteriet 

   

Batteriet har punkter for lading og for 
strøm til en mobil enhet. 

Ta ut batteriet ved å låse opp med 
nøkkelen og trykke forsiktig. 

Lad ALLTID batteriet hver 3. måned 
og/eller måleren viser 24 eller 

mindre. 

 


