
 

 

SNABB GUIDE – SVENSKA            
 

 

Fäll ut eFOLDi Lite Scooter 
 
Ställ skotern upprätt innan du startar 
i ett öppet utrymme borta från husdjur och små barn. 
 
Att fälla ut skotern är enkelt och med lite övning 
kommer du att kunna ställa in den på några sekunder. 
 
Vi råder dig att träna med skotern innan du ger dig ut 
för första gången. 

  

   

1 Lossa rattstångens spärr… 2 …och låt pelaren svänga fritt. 3 Dra ut styret och uppåt… 

   

4 ...tills de låser sig i en vertikal linje. 5 
Leta reda på det lilla svarta 

stoppet på sidan och dra för att 
frigöra framhjulsenheten. 

6 Håll i rattstången och ryggstödet 
och dra isär dem... 

   

7 
…skotern fälls ut när du drar isär 

ryggstödet och rattstången... 8 Dra isär och.. 9 …skotern låser sig själv i sitt öppna 
läge. 

   

10 Se till att låsspärrarna har låst till 
stålstången... 11 

…om inte tryck ner foten på 
fotplattan för att låsa skotern 

öppen. 
12 

Kontrollera att magnetbromsen 
är i LÅST läge för att koppla in 

motorn. 

 

Observera att denna broschyr endast är avsedd att vara en snabbguide. För fullständiga instruktioner, se vår 
användarhandbok. Har du frågor, vänligen ring oss på 0800 915 0800 eller maila services@efoldi.com 



 

Fällning av eFOLDi Lite Scooter 

   

1 Fäll ner ryggstödet till sätesbotten. 2 Tryck och håll den lilla spärren på 
rattstången... 3 och vik ner kolonnen tills... 

   

4 …den låses av magnetspärren. 5 
Håll scootern stadigt i rattstången 

och bärhandtaget och tryck ner 
pelaren ordentligt mot fotplattan 

6 
Tippa skotern bakåt i en vinkel 
och använd foten bakom ratten 

för att stoppa den från dig 

   

7 
..tryck inåt på rattstången tills 

framhjulet låser på plats... 8 …och rattstångsspärren låses i läge. 9 Tryck in rattstången för att låsa 
den tätt mot ramen. 

 eFOLDi Lite-drift 

   
Batteriet kan tas bort genom att lyfta 

spärren och lyfta uppåt. 
 

Det finns en laddningspunkt på sidan av 
batteriet. 

För att starta skotern, tryck på den grå 
knappen under batteridisplayen. 

 
Välj (D) Drive eller (R) Reverse och tryck 

på tumgasreglaget för att gå. 
 

Ladda alltid batteriet så snart som 
möjligt 

som möjligt när displayen är 
indikerar bärnsten. 

För att förvandla skotern till ett rullande 
bagage, se till att den vertikala 

rattstången är låst mot rattstångens 
spärr. 

  


