QUICK GUIDE – PORTUGUÊS
Desdobrar a Scooter eFOLDi Lite
Antes de começar, coloque a scooter na vertical
em um espaço aberto longe de animais de estimação e
crianças pequenas.
Desdobrar a scooter é simples e com um pouco de
prática você poderá configurá-la em segundos.
Aconselhamo-lo a praticar com a scooter antes de se
aventurar pela primeira vez.

1

olte a trava da coluna de direção….

2

…e deixe a coluna oscilar
livremente.

3

Puxe o guidão para fora e para
cima..

4

…até que eles se encaixem em
uma linha vertical.

5

Localize o pequeno batente preto
na lateral e puxe para liberar o
conjunto da roda dianteira.

6

Segure a coluna de direção e o
encosto e separe-os...

7

…a scooter se desdobrará
quando você puxar o banco
para trás e a coluna de direção…

8

Separe…

9

…a scooter irá bloquear-se na sua
posição aberta.

10

Certifique-se de que as travas
de travamento estejam
travadas na barra de aço…

11

…se não, pressione o pé na
plataforma para travar a scooter
aberta.

12

Verifique se o freio magnético
está na posição BLOQUEADO
para engatar o motor.

Dobrar a Scooter eFOLDi Lite

Dobre o encosto do banco até a
base do banco.

2

Pressione e segure a pequena trava
na coluna de direção…

4

…é bloqueado pelo fecho
magnético.

7

..pressione a coluna de direção
para dentro até que a roda
dianteira trave no lugar…

1

3

…e dobre a coluna para baixo até…

5

Segure firmemente a scooter pela
coluna de direção e pela alça de
transporte e pressione firmemente
a coluna para baixo em direção à
placa de pé

6

Incline a scooter para trás em um
ângulo e use o pé atrás do
volante para impedir que ela se
afaste de você

8

…e a trava da coluna de direção
trava na posição.

9

Pressione a coluna de direção
para travá-la firmemente contra
o quadro.

Operação eFOLDi Lite

A bateria pode ser removida levantando
a trava e levantando para cima.
Há um ponto de carregamento na
lateral da bateria.

Para ligar a scooter, pressione o botão
cinza abaixo do visor da bateria.

Para transformar a scooter em
bagagem rolante, certifique-se de que a
coluna de direção vertical esteja
Selecione (D) Drive ou (R) Reverse e
travada contra a trava da coluna de
pressione o acelerador de polegar para ir.
direção.
Sempre recarregue a bateria assim que
possível quando o visor estiver
indicando âmbar.

Por favor, note que este folheto destina-se apenas a ser um guia rápido. Para obter instruções completas, consulte nosso
manual do produto do usuário. Qualquer dúvida, ligue para 0800 915 0800 ou e-mail services@efoldi.com

