HITRI VODNIK - Slovenščina
Odpiranje skuterja eFOLDi Lite
Preden začnete, postavite skuter pokončno
na odprtem prostoru, stran od hišnih ljubljenčkov in
majhnih otrok.
Odpiranje skuterja je preprosto in z malo vaje ga boste
lahko nastavili v nekaj sekundah.
Svetujemo vam, da vadite s skirojem, preden se prvič
podate ven.

1

Sprostite zapah volanskega
droga …

2

…in pustite, da se steber prosto
niha.

3

Potegnite krmilo ven in navzgor ...

4

… dokler se ne zaklenejo v
navpično črto.

5

Na strani poiščite majhen črn
zamašek in ga povlecite, da
sprostite sklop sprednjega kolesa.

6

Držite volanski drog in sedež ter ju
razmaknite ...

7

…skuter se bo razgrnil, ko boste
razmaknili naslon sedeža in
volanski drog …

8

razstavi in ...

9

…skuter se bo zaklenil v odprt
položaj.

10

Prepričajte se, da so zapahi
zaklenjeni na jekleni drog ...

11

… če ne, pritisnite nogo navzdol
na ploščo za noge, da zaklenete
skuter odprt.

12

Za vklop motorja preverite, ali je
magnetna zavora v položaju
ZAKLJUČENO.

Zlaganje skuterja eFOLDi Lite

1

Naslonjalo sedeža zložite do
podnožja sedeža.

2

Pritisnite in držite majhen zapah na
volanskem drogu ...

3

...in zložite stolpec navzdol,
dokler ...

4

… je zaklenjen z magnetnim
zaskokom.

5

Skuter trdno držite za volanski drog
in nosilni ročaj ter močno pritisnite
steber navzdol proti podnožju

6

Skuter nagnite nazaj pod kotom
in uporabite nogo za volanom, da
preprečite odmik od vas

7

.pritisnite navznoter na volanski
drog, dokler se sprednje kolo ne
zaskoči ...

8

… in zapah volanskega droga se
zaskoči v položaj.

9

ritisnite volanski drog, da se
tesno zaskoči ob okvir.

Operacija eFOLDi Lite

Baterijo lahko odstranite tako, da
Za vklop skuterja pritisnite sivi gumb pod
dvignete zapah in ga dvignete navzgor.
zaslonom baterije.
Na strani baterije je polnilna točka.

Izberite (D) Vožnja ali (R) Vzvratno vožnjo
in pritisnite ročico za plin, da greste.

Če želite skuter spremeniti v kotalno
prtljago, zagotovite, da je navpični
volanski drog pritrjen na zapah
volanskega droga.

Baterijo vedno napolnite takoj
kolikor je mogoče, ko je zaslon
označuje jantarno.

Upoštevajte, da je ta brošura namenjena le hitremu vodniku. Za popolna navodila si oglejte naš priročnik za izdelek. Če imate
kakršna koli vprašanja, se obrnite na svojega prodajalca.

