SZYBKA PORADA
Rozkładanie hulajnogi eFOLDi Lite
Przed uruchomieniem ustaw hulajnogę pionowo
na otwartej przestrzeni z dala od zwierząt domowych i
małych dzieci.
Rozkładanie hulajnogi jest proste i przy odrobinie
wprawy będziesz w stanie rozłożyć ją w kilka sekund.
Radzimy poćwiczyć jazdę na hulajnodze przed
pierwszą wyprawą.

1

Zwolnij zatrzask kolumny
kierownicy…

2

…i pozwól kolumnie swobodnie się
kołysać.

3

Wyciągnij kierownicę na zewnątrz i
do góry…

4

…dopóki nie ustawią się w
pionowej linii.

5

Znajdź mały czarny ogranicznik z
boku i pociągnij, aby zwolnić
zespół przedniego koła.

6

Przytrzymaj kolumnę kierownicy i
oparcie siedzenia i rozsuń je...

7

… hulajnoga rozłoży się, gdy
rozłożysz oparcie siedzenia i
kolumnę kierownicy i…

8

…skuter zablokuje się w pozycji
otwartej.

9

Upewnij się, że zatrzaski blokujące
zatrzasnęły się na stalowym pręcie…

10

…jeśli nie, naciśnij stopę na
podnóżek, aby zablokować
hulajnogę w pozycji otwartej.

11

Jeśli nie zostały jeszcze
zainstalowane, zamontuj
poduszki siedzenia i oparcie
siedzenia, jak pokazano.

12

Sprawdź, czy hamulec
magnetyczny jest w położeniu
ZABLOKOWANYM, aby włączyć
silnik.

Składanie hulajnogi eFOLDi Lite

1

Złóż oparcie siedzenia do
podstawy siedzenia.

2

Naciśnij i przytrzymaj mały zatrzask
na kolumnie kierownicy…

4

…zamykana na zatrzask
magnetyczny.

7

..naciśnij kolumnę kierownicy do
wewnątrz, aż przednie koło
zablokuje się na swoim miejscu…

3

złóż kolumnę w dół, aż…

5

Mocno chwyć hulajnogę za
kolumnę kierownicy i uchwyt do
przenoszenia i mocno dociśnij
kolumnę w kierunku podnóżka

6

Przechyl hulajnogę do tyłu pod
kątem i użyj stopy za kierownicą,
aby zatrzymać odsuwanie się od
Ciebie

8

…i zatrzask kolumny kierownicy
blokuje się na swoim miejscu.

9

Dociśnij kolumnę kierownicy, aby
mocno zamocować ją na ramie.

Obsługa eFOLDi Lite

Akumulator można wyjąć, podnosząc
zatrzask i podnosząc go do góry.

Aby włączyć hulajnogę, naciśnij szary
przycisk pod wyświetlaczem baterii.

To turn the scooter into rolling luggage
ensure the vertical steering column is
locked against the steering column
Z boku akumulatora znajduje się punkt Wybierz (D) Drive lub (R) Reverse i naciśnij
latch.
ładowania.
kciuk, aby ruszyć.
Aby zmienić hulajnogę w bagaż na
kółkach, upewnij się, że pionowa
Zawsze ładuj baterię tak szybko, jak to kolumna kierownicy jest zablokowana
możliwe
na zatrzasku kolumny kierownicy.
jak to możliwe, gdy wyświetlacz jest
wskazuje na bursztyn.

Please note this leaflet is intended to be a quick guide only. For full instructions, please refer to our user product manual. Any
questions, please call us on 0800 915 0800 or email services@efoldi.com

