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Dobrodošli
Zahvaljujemo se vam, ker ste izbrali izdelek eFOLDi kot vašo rešitev
za mobilnost.
Moje ime je Sumi Wang, sem ustanoviteljica podjetja SunTech UK
in želim vam izraziti dobrodošlico v naši družini uporabnikov eFOLDi.
Podjetje SunTech UK izdeluje paleto podpornih tehnologij, ki vam
pomagajo, da imate kar največ od življenja. Naša naloga je, da
našim strankam omogočimo svobodo, prijateljstvo in zabavo s paleto
rešitev, ki so preproste za uporabo, priročne in vodilne na trgu mobilnosti.
Izdelek eFOLDi je bil izdelan v skladu z najvišjimi standardi in kakovostjo,
ki jo preverjajo naši tehniki za predprodajo pred dobavo zato, da
vam nudimo izdelek, ki vam bo omogočal še mnogo let svobode
in zabave z zanesljivim delovanjem.
Prosim vas, da si vzamete nekaj časa in preberete uporabniški
priročnik in priložene dokumente, preden prvič uporabite izdelek
eFOLDi, saj vam bo to pomagalo razumeti izdelek in doseči največji užitek in varnost pri uporabi vašega(vaših) novega(novih)
izdelka(ov) eFOLDi. Z nekaj prakse boste hitro spoznali lastnosti
vašega izdelka eFOLDi.
Podjetje SunTech UK je ponosno na svoje izdelke visoke kakovosti
in podporo za stranke, zato ga (jih) ne pozabite registrirati na spletni
strani: https://efoldi.com/register-warranty.
To nam bo pomagalo nuditi podporo pri vseh težavah, ki jih boste
morda imeli v prihodnosti. Prepričana sem, da bo izdelek eFOLDi
vaš zanesljiv prijatelj in spremljevalec. Zahvaljujem se vam za
vaše zaupanje v naše izdelke.
S spoštovanjem,

Sumi Wang
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Pogoji in omejitev odgovornosti
Pojmi "mi", "naš(e)", "SunTechUK", in SunTech UK Ltd pomenijo podjetje SunTech UK Limited, ki je podjetje, registrirano v Združenem
kraljestvu v registru podjetij, številka 06906908. Pojmi "spletna
stran" pomenijo spletno stran na naslovu www.efoldi.com. Pojmi "vi", "vaš", "uporabnik" in "voznik" pomenijo osebo, ki uporablja
izdelek eFOLDI, vključno s katero koli osebo oz. katerimi koli osebami, ki upravljajo izdelek eFOLDi v imenu uporabnika, če leta ni uporabnik, kar vključuje splošno upravljanje, vzdrževanje,
popravila itd.

POGODBA KUPCA
S sprejetjem dobave tega izdelka eFOLDi se zavezujete, da ne
boste spreminjali, predelovali ali modificirali tega izdelka eFOLDi
in/ali delov, ki so dobavljeni skupaj z izdelkom ali naknadno, in da
ne boste onemogočali nobenih varoval, zaščit ali drugih varnostnih lastnosti tega izdelka; zavrnili ali zanemarili občasno namestitev
kompletov za naknadno opremljanje, kot zahteva podjetje SunTech UK Ltd za izboljšanje in/ali ohranjanje varne uporabe tega
izdelka. Strinjate se tudi, da sprejemate in da boste upoštevali
pogoje, navedene v tem dokumentu, kot so lahko občasno revidirani in posodobljeni na naši spletni strani, in ki postanejo nemudoma veljavni. Z uporabo izdelka eFOLDi in/ali pripomočkov
in/ali komponent, dobavljenih z/ali za izdelek eFOLDi uporabnik
potrjuje, da je prebral in razumel uporabo(e) in omejitve izdelka(ov)
brez omejitev. To ne pomeni odpovedi kakršnim koli implicitnim
garancijam, ki jih stranka obdrži, kot določa zakon.
Garancije bodo neveljavne in podjetje SunTech UK Ltd ne prevzema nobene odgovornosti v primeru napačne uporabe in/ali
zlorabe izdelkov, delno ali v celoti, s strani uporabnika in/ali katere
koli nepooblaščene osebe, ki lahko vključujejo (vendar ne omejeno na); uporabnika(e), ki ne izpolnjuje vseh zakonskih zahtev in
smernic, kjer koli in/ali kakor koli se uporablja ali namerava uporabljati, manjkajoče/ali neustrezno vzdrževanje, vzdrževanje (razen
rednega vzdrževanja, kot je opisano v tem priročniku s strani uporabnika) s strani nekoga, kdor za to ni pooblaščen, neodobrena popravila, nepooblaščeno razstavljanje vozila in/ali sestavnih delov, vključno
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(vendar ne omejeno na) baterijsk(-i) komplet(e) in krmilnike, neodobrene
spremembe ali predelave, napačno zlaganje in raztegovanje, škodo
ali poškodbe, povzročene na kateri koli način, neupoštevanje vseh
razumnih in ustreznih varnostnih navodil, nepravilno uporabo vozila
in/ali delov in/ali pripomočkov, ki jih uporablja več kot ena oseba, uporaba v katerem koli tekmovalnem športu, dirkah, kaskaderstvu, skakanju ali podobni dejavnosti.
Naša odgovornost in odgovornost naših dobaviteljev do vas in/ali
tretjih oseb v katerih koli okoliščinah je omejena na stroške uporabnika za kupljene izdelke, ki izpolnjujejo zahteve. Izdelki, ki izpolnjujejo zahteve za vračilo, kot je opredeljeno v politiki za vračila,
kot je navedeno na spletni strani: www.efoldi.com/return-policy.
Informacije v tem uporabniškem priročniku se lahko spremenijo
brez predhodnega obvestila. Za najnovejše posodobitve in informacije vas vabimo, da obiščete našo spletno stran:
www.efoldi.com.
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ELEKTRIČNEGA SKUTERJA NE SMEJO UPORABLJATI:
Osebe, ki niso SPOSOBNE:
• skuterja zložiti in raztegniti z obema rokama*;
• se namestiti na sedež* in ostati v sedečem navpičnem položaju
ves čas, brez pomoči, medtem ko se vozilo premika;
• položiti in držati stopala na skuterju Lite;
• upravljati vse kontrole v celoti in v skladu z namenom;
• voziti zanesljivo in ustrezno ves čas in vseh pogojih;
• zavedanja vseh relevantnih okoliščin pri vsaki vožnji in ustrezno
ukrepati, kot je morda potrebno, da preprečijo nezgode;
• v celoti ali delno dvigniti skuterja, kot je potrebno glede na
potrebe uporabnika*.
*Razen, če jim pomaga oseba, ki je dovolj sposobna in zanesljiva, da
to nalogo opravi.

SKLADNOST IZDELKA:
Varnost:
EMC
Obvladovanje tveganja:
Evropska direktiva o medicinskih pripomočkih:

EN12184 in ISO 7176-15
ISO7176-21
ISO14971
Direktiva 93/42/EGS

POŠILJANJE IN DOBAVA:
Pri preverjanju vašega naročila ali računa se prepričajte, da je dobava
popolna, saj so lahko nekatere komponente zapakirane posamezno.
Če niste prejeli popolne dobave, vas prosimo, da nemudoma stopite v stik z nami. Če je med transportom prišlo do poškodb, bodisi embalaže ali vsebine, vas prosimo, da se obrnete na podjetje,
odgovorno za dobavo.
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Pregled izdelka
eFOLDi Lite je eden najlažjih in najbolj kompaktnih zložljivih skirojev na svetu. Njegova teža znaša samo 17 kg z baterijo in ko je
zložen ni večji od majhnega kovčka. Je neverjetno preprost za
postavitev in zlaganje - v celoti primeren za letalske prevoze je
skuter eFOLDi odličen in lahek spremljevalec na potovanjih.

(a) Način kovčka

(b) Način vozička

(c) Način skuterja

Model: Lite
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Komponente

1
Ogrodje naslonjala
2
Blazina naslonjala
3
Ročica za pospeševanje/postopno zaviranje
4
Krmilo z ročicami
5
Krmilni steber
6
Zaklep zlaganja krmilnega toporišča
7
Zapah krmilnega toporišča/ogrodja
8
Sprednji motor
9
Ročica zaklepa sprednje zavore *
10
Tečaj iz nerjavnega jekla
11
Prostor za oporo za noge in baterijo
12
Prostor za krmilnik
13
Zapah za zlaganje opore za noge
14
Koleščki za kovček premera 5 cm
15
Zadnji kolesi premera 25.5 cm
16
Glavno ogrodje
17
Blazina glavnega sedeža
18
Blazina zadnjega sedeža
* Zavora je na drugi strani kolesa, zgornja je namenjena samo ponazoritvi.

Komponente modela Lite

Page 7

Varnostna navodila
Pozor
• Uporabnik je odgovoren, da pred uporabo izdelka eFOLDi
prebere priročnik in priložene dokumente ter upošteva
vsa priporočila, ki jih vsebujejo, da v celoti upošteva vse
lokalne zakone svojih držav in kraja ter da izdelek eFOLDi
uporablja skrbno in ob upoštevanju drugih udeležencev v
prometu ter pešcev.
• Izdelek eFOLDi je preprost za uporabo, vendar lahko njegov mehanizem zlaganja povzroči resne poškodbe, če se
uporablja nepravilno in upravlja malomarno ter neskrbno.
Da bi preprečili nevarnost poškodb, zagotovite, da se
roke, prsti, nakit, obleka in drugi predmeti ne morejo
zagozditi med mehanizem zlaganja ali premične dele
izdelka eFOLDi ter skrbno preberite priročnik, preden začnete uporabljati izdelek eFOLDi.
• Svetujemo, da se kot uporabnik seznanite s postopkom zlaganja in raztegovanja, preden se podate na pot.
Uporabnik mora tudi zagotoviti, da je seznanjen s kontrolami in upravljanjem električnega invalidskega skuterja
na varnem območju, stran od ovir in drugih pešcev ter
udeležencev v prometu.
• Uporabnikom izdelka eFOLDi priporočamo, da med
uporabo skuterja za mobilnost uporabljajo ustrezna
oblačila, ki morajo vključevati odobreno čelado, trpežne
čevlje ali škornje, ustrezne rokavice in zaščitna oblačila z
visoko vidljivostjo kot varnostni ukrep.
• Pred prvo uporabo v celoti napolnite baterijo(e) in upoštevajte navodila v tem priročniku za podaljšanje življenjske
dobe vaše baterije.
• Vaš skuter eFOLDi Lite mora, ko je na ravni in stabilni podlagi stati le na svojima glavnima zadnjima kolesoma in
koleščkih za kovček.
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POZOR:
Pri vožnji s hitrostjo, ki je višja od hitrosti počasne hoje, upočasnite
hitrost pred zavijanjem.
NE vozite po grobih, tlakovanih, blatnih ali nepovezanih gramoznih
površinah. Vaš izdelek eFOLDi je zasnovan le za gladke in utrjene
pešpoti, ceste in območja za pešce.
Razdalja, potrebna za ustavljanje, je lahko na klancih bistveno daljša
kot na ravni površini; površinske temperature električnega skuterja
se lahko povišajo ob izpostavljenosti zunanjim virom vročine (npr.
sončna svetloba).
Robnikom (najv. višina 4 cm) se približujte previdno, pod pravim
kotom in jih prečkajte počasi.
Katero koli vozilo je lahko nevarno vozniku in drugim udeležencem
v prometu ter pešcem.
Vedno vozite odgovorno, spoštljivo in s skrbnostjo do drugih.

Vaš električni skuter eFOLDi ni igrača in ni priporočljiv za osebe,
mlajše od 14 let. Ne dovolite, da bi se z njim ali na njemu igrali
otroci. Notranji mehanizem zlaganja lahko povzroči poškodbe majhnih rok.
Električnega skuterja eFOLDi NE zlagajte ali raztegujte z naglico.
NIKOLI ne segajte z roko v glavno ogrodje skuterja iz katerega koli
razloga, zlasti pri zadnjem postopku zlaganja. Obstaja tveganje,
da se vaše roke in prsti zagozdijo med glavne vzvode in tečaje,
kar lahko povzroči resne poškodbe.
Na skuterju eFOLDi NE prevažajte potnikov. Prevažanje potnikov
na skuterju eFOLDi lahko vpliva na težišče in povzroči prevrnitev
ali padec.
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Pri raztegovanju/zlaganju vašega skuterja eFOLDi
Lite zagotovite, da:
• Je skuter postavljen na ravno površino.
• Je glavno stikalo izklopljeno.
• So vsi zaporni zatiči varno nameščeni, kot je navedeno v
navodilih in prikazano na slikah.

Varnostni pregled pred uporabo:
Zelo priporočljivo je, da pred vsako uporabo opravite varnostni
pregled, da se prepričate, da vaš skuter eFOLDi deluje brezhibno
in varno.
• Preverite pravilno napolnjenost pnevmatik. Vzdržujte,
vendar ne presegajte proizvajalčevega priporočenega
tlaka v pnevmatikah, ki je naveden na njih.
• Preverite vse električne priključke. Zagotovite, da so varni
in da niso zarjaveli.
• Preverite in preizkusite zavorni sistem.
• Pogosto preverjajte, ali so pritrdilni elementi in drugi sestavni deli zrahljani.

OPOZORILO O ELEKTROMAGNETNI ZDRUŽLJIVOSTI
Motnje iz virov radijskih valov, kot so radijske postaje, televizijske
postaje, dvosmerni radijski sprejemniki ali mobilni telefoni, lahko
povzročijo, da skuter za mobilnost sprosti zavore, se premakne
sam ali v nehotene smeri. Lahko tudi trajno poškoduje nadzorni
sistem električnega skuterja za mobilnost.
Intenzivnost moteče elektromagnetne energije je mogoče meriti
v voltih na meter (V/m). Vsak skuter za mobilnost je odporen na
elektromagnetne motnje do določene intenzivnosti. To se imenuje
"stopnja odpornosti na elektromagnetne motnje". Višja kot je stopnja odpornosti na elektromagnetne motnje, višja je zaščita pred
elektromagnetnimi motnjami. Električni skuter eFOLDi ima trenutno
stopnjo odpornosti vsaj 20V/m, ki zagotavlja uporabno zaščito
pred običajnimi viri elektromagnetnih motenj.
Vire oddanih elektromagnetnih motenj lahko na splošno razvrstimo
na tri vrste: 1) ročne prenosne oddajnike. (običajno z anteno, nameščeno
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na napravi) 2) mobilne oddajnike srednjega dosega, kot so oddajniki, ki se uporabljajo v policijskih avtomobilih, gasilskih in reševalnih vozilih in taksijih. (običajno z anteno, nameščeno na vozilu)
3) oddajnike in prejemnike dolgega dosega, kot so komercialni
oddajniki (radijski in televizijski antenski stolpi) in amaterski radijski sprejemniki (HAM).
Druge vrste ročnih naprav, kot so brezžični telefoni, prenosni računalniki, radijski sprejemniki AM/FM, televizijski sprejemniki in majhni aparati, kot so električni brivniki ter fizično in/ali električno,
notranje in/ali zunanje sušilniki za lase, običajno ne povzročajo
težav z elektromagnetnimi motnjami.
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Navodila za zlaganje
Način za zlaganje: kovček v skuter

Prosimo vas, da preučite navodila in prikaz slik, da se seznanite s
postopki zlaganja in upravljajte le en premični del naenkrat.

A

B

A Skuter eFOLDi Lite postavite navpično in sprostite krmilo z ročicami tako, da pritisnete zapah krmilnega toporišča/ogrodja (7).
Krmilni steber (5) potisnite rahlo naprej.
B Primite krmilo z ročicami (4) od spodaj in ga dvignite za 180°
stopinj navpično, da bo krmilni steber (5) naravnost.
NIKOLI ne segajte z roko v glavno ogrodje električnega skuterja
med vsakim postopkom zlaganja, iz katerega koli razloga. Tega
ne počnite, ker se lahko vaše roke in prsti zagozdijo med glavne
vzvode in tečaje in lahko tako povzročijo resne poškodbe.
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C

D

C Povlecite gumb na strani ogrodja, to bo sprostilo oporo za noge
(11) in sprednje kolo (8).
D Trdno držite sprednji krmilni steber (5) in vrh naslonjala (1), nato
pa potisnite krmilni steber (5) naprej in tako postavite sprednje
kolo (8) na podlago in oporo za noge (11) v vodoravni položaj.

Različne barve skuterja eFOLDi in njegove dodatne opreme,
prikazane v tem uporabniškem priročniku, so namenjene le nedvoumenu prikazu. Črna barva ogrodja je standardna proizvodna
barva.
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E

F

E Primite ogrodje naslonjala (1) in ga povlecite do konca nazaj, da
bo stabilno.
F Preverite, ali sta oba zapaha tečaja (10) na sprednji strani opore
za noge v celoti zaprta in zaklenjena.

POZOR: SKUTERJA EFOLDI NE ZLAGAJTE ALI RAZTEGUJTE Z NAGLICO
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Način zlaganja: skuter v kovček

A

B
A Potisnite in zložite ogrodje naslonjala (1) na vrhu blazine glavnega
sedeža (17).
B Potisnite zaklep za krmilni steber (6) na sredinskem pravokotnem delu in ga zložite na polovico, z vrtenjem za 180° stopinj.
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C

D

C Potisnite zloženi krmilni steber (6) proti opori za noge (11), medtem
ko držite ročaj za dvigovanje ali ogrodje z drugo roko.
D Na koncu ga postavite v navpični položaj, z eno nogo za zadnjim
kolesom, da preprečite premikanje skuterja nazaj, primite ročaj
ali zadnje ogrodje in potisnite krmilni steber v glavno ogrodje tako,
da se zaskoči.

Iz katerega koli razloga NIKOLI ne segajte z roko v glavno ogrodje električnega skuterja med vsakim postopkom zlaganja. Tega ne počnite, ker se lahko
vaše roke in prsti zagozdijo med glavne vzvode in tečaje, kar lahko povzroči resne
poškodbe.
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Vožnja z skuterjem
Varnostni pregled pred uporabo:
Pri vožnji z vozičkom eFOLDi izberite pot, na kateri je cesta v dobrem
stanju. Skuter eFOLDi je bil zasnovan za vožnjo po gladkih ravnih površinah. Neravno asfaltirane ceste ali poti, luknje na cesti in druge nevarnosti
bodo skrajšale življenjsko dobo katerega koli skuterja in zmanjšale vašo
varnost.
Ne vozite po strmih ali preveč izbočenih cestah. Preostala napolnjenost
baterije neposredno pred začetkom vožnje v klanec navzgor bo bistvenega
pomena za zmožnost vzpenjanja. Odstopanja od ravne/vodoravne površine
ne smejo preseči naklona 1:10 (6 stopinj). Za katero koli vzpenjanje je
treba upoštevati mnogo dejavnikov, ti so: stanje in tlak pnevmatik, stanje
površine (če je vlažna, ledena ali spolzka, in to vključuje tudi listje in/ali
druge ostanke, odsvetujemo vožnjo v klanec), napolnjenost baterij in teža
uporabnika; vsi ti dejavniki vplivajo na zmogljivost.

Ročica za zaklep sprednje zavore:
NAČIN VOŽNJE: Mora biti v sprednjem, zaklenjenem položaju za zagon
motorja (slika – spodaj levo).
NAČIN PROSTEGA TEKA: Premaknite ročico navzven in vzvratno, da deaktivirate zaklep sprednje zavore (slika – spodaj desno). To bo onemogočilo
zavoro in omogočilo način prostega teka. Če se skuter eFOLDi vklopi, bo
akustična opozorilna naprava sprožila neprekinjen opozorilni signal.
ZAVORNE ROČICE NE DEAKTIVIRAJTE NA HRIBIH ALI NA KLANCIH, SAJ NE BOSTE
IMELI NOBENE MOŽNOSTI ZAVIRANJA.

Vožnja
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Prosti tek

1
2
3
4
5

Stikalo za vklop
Gumb za vožnjo in vzvratno vožnjo
Indikator napolnjenosti baterije
Ročica za pospeševanje/postopno zaviranje
Hupa
Krmilni ročica skuterja Model Lite
• Stikalo za vklop (1) deluje tako, da pritisnete gumb pod indikatorjem napolnjenosti baterije.
• Gumb za vožnjo in vzvratno vožnjo (2) deluje tako, da pritisnete
gumb naprej v položaj D za vožnjo in položaj R za vzvratno vožnjo.
Menjava med položajema D in R deluje le, ko skuter miruje.
• Indikator baterije (3) prikazuje, koliko znaša preostala napolnjenost
baterije. Ko je baterija popolnoma napolnjena, bodo svetile vse tri
lučke. Ko sveti ena rdeča lučka, bo treba baterijo kmalu napolniti.
• Ko pritisnete ročico za pospeševanje/postopno zaviranje (4), se bo
vozilo začelo premikati in bo doseglo najvišjo hitrost 6 km/h. Zavorni sistem bo deloval postopoma takoj, ko spustite ročico.
• Hupa (5) deluje tako, da pritisnete rumeni gumb pod gumbom za
vožnjo in vzvratno vožnjo.

Page 18

Opravite varnostni pregled pred vsako uporabo
- glejte poglavje varnostna navodila.
Upravljanje skuterja:
• Za zagon: pritisnite stikalo za vklop (1), da vklopite skuter.
• Izberite prestavo - izberite ustrezno prestavo tako, da potisnete
gumb za vožnjo ali vzvratno vožnjo (2) v položaj za vožnjo ali vzvratno
vožnjo.
• Za vožnjo/vzvratno vožnjo - potisnite ročico za pospeševanje (4)
v položaj za vožnjo ali vzvratno vožnjo. Krmilnega droga in krmila
z ročicami ne upravljajte s preveliko silo, saj se lahko upogneta in
učinkovitost krmiljenja se lahko zmanjša.
• Za ustavitev - spustite ročico za pospeševanje (4), da ustavite skuter.
Prosimo vas, da omogočite vsaj 1,5 metra razdalje med skuterjem
in ovirami na tleh. Razdalja, potrebna za ustavitev na klancih je
lahko bistveno daljša kot na ravni podlagi.

POZOR:
Pri vožnji s hitrostjo, ki je višja od hitrosti pri počasni hoji, upočasnite
hitrost pred zavijanjem.
Razdalja, potrebna za ustavljanje, je lahko na klancih bistveno daljša kot
na ravni površini; površinske temperature električnega skuterja se lahko
povečajo ob izpostavljenosti zunanjim virom vročine (npr. sončna svetloba).
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Podatki o bateriji in polnjenje
Baterija eFOLDi Lite je bila zasnovana in izdelana posebej za model Lite. Baterije ni dovoljeno uporabljati za kateri koli drugi
namen, razen za namen, naveden v tem priročniku. Katera koli napačna
uporaba ali razstavljanje lahko to baterijo poškoduje fizično in/ali električno, notranje in/ali zunanjo, zato garancija ne pokriva.
Baterija ne vsebuje nobenih komponent, ki bi jih lahko servisiral ali zamenjal uporabnik.
Baterija eFOLDi Lite je pravzaprav baterijski paket, sestavljen iz več litijionskih celic, vendar je v tem priročniku zaradi lažjega sklicevanja imenovan le "baterija". Baterija se razlikuje v lastnostih in pogojih za polnjenje
v primerjavi s še vedno pogostimi svinčeno-kislinskimi ali svinčeno-gel
baterijami. Za polnjenje baterije nikoli ne uporabljajte polnilnika za polnjenje svinčenih baterij.

Da bi zagotovili najboljšo dolgoročno uporabo baterije, vedno upoštevajte naslednja varnostna pravila.
• S priključno postajo morate ravnati previdno, da preprečite poškodbe.
• Baterijo polnite le z dovoljenim polnilnikom.
• Za baterijo električnega invalidskega skuterja eFOLDi nikoli ne uporabljajte polnilnika, ki se uporablja za svinčeno-kislinske baterije.
• Baterije nikoli ne postavljajte v bližino, na ali ob kakršen koli vir
toplote.
• Zagotovite, da se kovinski deli ne morejo dotikati (ali povzročiti kratkega
stika) baterije ali polnilnih terminalov, konektorjev, zatičev ali drugega(ih)
električnega(ih) prevodnika(ov) ali prevodnega(ih) dela(ov).
• Preprečite prekomerne fizične udarce in tresljaje baterije.
• Baterij(e) ali ohišja(ij) ne poskušajte razstavljati, razrezati ali deformirati.
• Baterije ne potapljajte v nobeno tekočino (vključno z vodo).
• Baterijo hranite izven dosega otrok.
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• Ne uporabljajte spremenjenih ali poškodovanih polnilnikov.
• Baterije ne pustite polniti več kot 24 ur.
• Baterijo shranjujte v hladnem, suhem in dobro prezračenem prostoru.
• Baterijo zavrzite le v skladu z lokalnimi zakoni in predpisi.
• Če baterije ne uporabljate pogosto, je priporočljivo, da jo napolnite
na vsaka 2 do 3 meseca.
• Baterije nikoli ne shranjujte, če je skoraj izpraznjena.

Indikator nivoja baterije:
Indikator nivoja baterije je nameščen na krmilu z ročicami in prikazuje
preostalo napolnjenost baterije. Pomen lučk na bateriji:
• Zelena, oranžna in rdeča: baterija je popolnoma napolnjena.
• Oranžna in rdeča: srednja napolnjenost baterije.
• Rdeča: baterijo bo treba kmalu napolniti.

Vstavljanje baterije v skuter eFOLDi:
Baterija je nameščena v opori za noge skuterja eFOLDi. Če želite baterijo
odstraniti in jo napolniti, morate dvigniti zaklep za sprostitev in baterija
se bo takoj sprostila. Ponovite postopek v obratnem vrstnem redu in se
prepričajte, da se je baterija zaskočila na mestu. Za učinkovito odstranjevanje baterije zagotovite, da je glavno napajanje izklopljeno.
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Polnilnik in polnjenje
Previdnostni ukrepi za uporabo in upravljanje polnilnika
Uporabljajte le polnilnik, ki je bil dobavljen z vašim novim električnim invalidskim skuterjem eFOLDi ali nadomestnim polnilnikom, ki ga dobavlja
podjetje SunTech UK Ltd za uporabo s skuterjem eFOLDi. Pri uporabi
neodobrenega polnilnika je katera koli garancija neveljavna in lahko povzroči
resne poškodbe baterije in/ali vašega skuterja eFOLDi. Polnilnika ni dovoljeno uporabljati z/ali za druge naprave, saj naša garancija ne bo zajemala poškodbe, ki lahko zaradi tega nastane na polnilniku in/ali kateri
koli drugi napravi.
Zelo priporočljivo je zagotoviti, da se polnilnik postavlja le na toplotno
odporne površine in ne na površine, na katerih bi lahko prišlo do požara
(npr. preproga, talne plošče, les, laminat ali plastične delovne površine
itd.) - polnilnik se bo med običajnim ciklom polnjenja segrel; enako velja
za baterijo.
Baterije ne pustite polniti več kot 24 ur, saj bo to skrajšajo življenjsko
dobo in zmogljivost baterije.

Opombe za polnjenje za mednarodne potnike
Odobreni polnilnik eFOLDi je v korist tudi mednarodnim potnikom, saj ga
lahko uporabijo s katero koli omrežno napetostjo od 100 do 240 voltov,
z ustreznim potovalnim adapterjem.

Uporaba polnilnika
Po preprosti odstranitvi baterije lahko slednjo napolnite tako, da jo priklopite na vtičnico.

*Preden boste priskrbeli alternativni kabel, je priporočljivo, da pregledate svoj polnilnik za skuter eFOLDi, da ugotovite, kakšno vrsto vtiča
potrebuje - lahko je dvopinski "slika 8" (IEC60320-1 C7), ali tripinski ((IEC603201 C13).
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Pregledi in vzdrževanje

Varnostni pregledi pred uporabo vašega skuterja eFOLDi.
• Preverite pravilno napolnjenost pnevmatik in jo vzdržujte,
ne da bi presegli zračni tlak P.S.I./BAR/kPa, naveden na vsaki
pnevmatiki.
• Preverite in preizkusite zavore in se prepričajte, da vsi deli
zavor delujejo pravilno.
• Preverite stanje pritrjenosti vseh matic, zatičev in vijakov, da
se prepričate, da so vsi deli ustrezno nameščeni, da ne manjkajo in da niso odviti.
• Preverite vse električne priključke. Zagotovite, da so tesno
priviti in da niso zarjaveli.
• Preverite, ali je baterija dovolj napolnjena.
Redno čiščenje vašega izdelka eFOLDi bo pripomoglo k urejenemu videzu in bo podaljšalo življenjsko dobo vozila ter izboljšalo
vrednost pri nadaljnji prodaji. Kovinske in plastične dele je mogoče
obrisati z vlažno krpo in blagim detergentom. Za poliranje uporabite mehko krpo brez vlaken.

Opomnik:

Za redno servisiranje skuterja eFOLDi stopite v stik z vašim prodajalcem ali nami.
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Tehnične specifikacije

Material okvirja:
Dimenzije:
Velikost embalaže (d/š/v):
Velikost zloženega skuterja (d/š/v):
Velikost raztegnjenega skuterja (d/š/v):
Višina sedeža:
Višina opore za noge:
Velikost sprednjega kolesa:
Velikost zadnjega kolesa:
Razdalja od tal:
Teža:
Teža z baterijo:
Teža brez baterije:
Zmogljivost:
Območje uporabe:
Hitrost:
Največja nosilnost:
Največji naklon:
Polmer obračanja:
Največja višina robnika:
Zmogljivost komponent:
Motor:
Baterija:
Vhod polnilnika:
Izhod polnilnika:
Doseg pri popolni napolnjenosti:
Zavora:
Glavno stikalo:
Luči:
Število koles:

Magnezijeva zlitina
59x46x77 cm
65x55x37 cm
117x55x94 cm
51 cm
12 cm
20 cm
25 cm
7 cm
17 kg
15 kg
Pločnik in notranjost
6 km/h
120 kg
Naklon 1:10 (6 stopinj)
100 cm
4cm
180 W, 24 VDC motor v pestu
24 VDC, 12 Ah litij-ionska , 240 Wh
110-220 VAC, 50/60 Hz
29,4V DC 2A
16 km
Elektromagnetna
Potisni gumb
Št.
3

Specifikacije skuterja Lite
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Priloga

SunTech UK Ltd
25 Ormside Way, Holmethrope Industrial Estate, Redhill, Surrey,
RH1 2LW
TEL: +44 (0) 2031435168

MedPath GmbH
Mies-van-der-Rohe-Strasse 8, 80807 Munich, Germany
Uporabljeni simboli na nalepki:
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(pripomočki za izdelek eFOLDi)

Uradna spletna stran: www.efoldi.com
E-pošta za servis: services@efoldi.com
Facebook: www.facebook.com/efoldi.co.uk
Različica: uporabniški priročnik eFOLDi lite 20/09/2022 ob 14:50

