
Udpak e-scooter. 
Lad e-scooter hvile på det dobbelte 
støtteben. Støtteben benyttes ved at 
sætte foden på støttebenets fodpedal 
og trække scooter bagud. 

Find en ca. 20cm høj genstand. En 
træklods eller som dette tilfælde, en 
værktøjskasse. Skub denne under e-
scooter for støtte, sådan forgaflen 
hæves fra underlaget. 

Afmontér plastbeskytteren ved for-
gaflens ender ved at fjerne hjulmøtrik 
og hjulaksel. 

Check at bremsekaliberen er fast-
spændt og efterspænd eventuelt de 
to 12mm møtrikker der fastgør brem-
sekaliber til forgaflen. 

Fjern afstandsstykket, som er isat i 
bremsekaliberen mellem bremse-
klodserne.  

Find forhjulet i kassen.  

Indfør en lille del af bremseskiven 
mellem bremseklodserne. Kun langt 
nok ind til at du stadig kan indsætte 
speedometer rotor og et mellemstyk-
ke. 

Indsæt speedometer rotor. Indsæt mellemstykket mellem nav of 
forgaffel. 

SAMLEANVISNING 

Før hjulakslen igennem forgaffel, 
mellemstykke, speedometer rotor og 
forgaffel. 

Spænd hjulmøtrik. Hold igen på aks-
len. Brug eventuelt de medfølgende 
to gaffelnøgler til at efterspænde 
hjulmøtrik og hjulaksel. 

Se næste side! 



Åben sædet. Hvis sædet er låst, så 
sæt tændingsnøglen på SEAT og 
tryk nøglen indad, således af sædet 
låses op. Isæt batteri. Hvis batteri er 
indsat så check at ledning til batteriet 
er indsat i batteriet. 

Sædet kan være besværligt at sætte på plads igen. Her skal du få sædet ned i 
scooteren i den ene side FØRST  og trykke sædet ned i den anden side BAG-
EFTER som på foto. 

Når sædet er nede i begge sider 
(bemærk at sædet er bredere end 
hullet i scooteren), så trykker du 
bagerst på sædet indtil du hører eller 
mærker at sædet et fastlåst. 

Find æsken med de to sidespejle. Monter sidespejlene i de to gevind-
huller ved styret. Brug møtrikken på 
gevindstykket til at modspænde for 
godt fæste. 

Oplad batteriet fuldt ud inden du bruger scooteren!  
Læs manualen!  

Brug hjelm og kør forsigtigt. 
GOD TUR! 


