HURTIGGUIDE – NORSK
Utfolding av eFOLDi Lite Scooter
Før du starter, stå scooteren oppreist
på et åpent sted unna kjæledyr og små barn.
Å folde ut sparkesykkelen er grei og 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

Slipp rattstammelåsen...

2

…og la søylen svinge fritt.

3

Trekk styret ut og oppover…

4

…til de låser seg i en vertikal linje.

5

Finn en liten svart stopper på
siden og trekk for å frigjøre
forhjulsenheten.

6

Hold rattstammen og seteryggen
og trekk dem fra hverandre...

7

…scooteren vil utfolde seg når du
trekker seteryggen og
rattstammen fra hverandre…

8

trekke fra hverandre og...

9

… scooteren låser seg selv i åpen
posisjon.

10

Sørg for at låselåsene er låst til
stålstangen...

11

… hvis ikke trykker du foten ned
på fotplaten for å låse scooteren
åpen.

12

Kontroller at magnetbremsen er i
LÅST posisjon for å koble inn
motoren.

Sammenlegging av eFOLDi Lite Scooter

1

Fell seteryggen ned til
setebunnen.

2

Trykk og hold den lille låsen på
rattstammen...

4

…den låses av magnetlåsen.

5

Hold scooteren godt i rattstammen
og bærehåndtaket, og press
kolonnen ned mot fotplaten

7

..trykk innover på rattstammen til
forhjulet låses på plass...

8

…og rattstammelåsen låses i
posisjon.

3

…og brett kolonnen ned til …

6

Vipp scooteren tilbake i en vinkel
og bruk foten bak rattet for å
hindre at den beveger seg bort
fra deg

9

Trykk inn rattstammen for å låse
den tett mot rammen.

eFOLDi Lite - operasjon

Batteriet kan fjernes ved å løfte låsen og
løfte oppover.

For å slå på scooteren, trykk på den grå
knappen under batteridisplayet.

Det er et ladepunkt på siden av
batteriet.

Velg (D) Kjør eller (R) Revers og trykk på
tommelgasspaken for å gå.

For å gjøre scooteren til rullende
bagasje, sørg for at den vertikale
rattstammen er låst mot
rattstammelåsen.

Lad alltid batteriet så snart som mulig
som mulig når skjermen er

Vær oppmerksom på at denne brosjyren kun er ment som en hurtigveiledning. Se vår produkthåndbok for fullstendige
instruksjoner. Hvis du har spørsmål, vennligst kontakt din forhandler.

