
MANUAL -  GORUNNER URBANGLIDE 6.5” 
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SIDE 3S IK KERHED OG FORHOLDSREGLER 

Venligst gennemlæs hele manualen og alle sikkerhedstips inden du tager dit El løbehjul i 
brug. Ignorering af dette kan medføre slemme skader og uheld. 

Venligst læs alle regler og love i det pågældende land hvor løbehjulet anvendes inden 
det tages i brug. 

Sikkerhedsudstyr
Det anbefales at følgende udstyr anvendes under kørsel af El løbehjulet: 

• Godkendt og certificeret hjelm 

• Knæbeskyttere 

• Langærmet t-shirt og bukser

• Handsker

• Sko med gummisåler, aldrig kør i bare fødder eller sandaler

I forhold til dansk lovgivning må El løbehjulet først anvendes på offentlig vej af børn over 
15 års alderen. Dog er vores anbefaling at det kan anvendes ned til 8 års alderen under 
opsyn af voksne på privat-vej med ovennævnte sikkerhedsudstyr. Max vægten på dette 
produkt er 120 kg.



SIDE 4A N VEN D ELSE AF OPLADEREN 

En plastik hætte sidder placeret i toppen af el-løbehjulet som skal fjernes inden oplade-
ren kan indsættes. Dog skal denne påsættes igen inden kørsel for at undgå snavs og lig-
nende. Den medfølgende oplader er udviklet med ”smartcharge” som betyder, at oplad-
ning vil automatisk stoppe så snart batteriet er 100% opladt. Når opladningen er i gang vil 
et ”rødt” led lys fremkomme og derefter skifte til ”grøn” når opladningen er vellykket. 

Batteri
Venligst ikke opbevar batteriet eller elløbehjulet i ekstreme temperaturer. Opbevar det 
under 30 °C og over 0 °C. Hvis du ikke anvender produktet i 60-90 dage, kan batteriet 
muligvis forringes. Dette tab i litium cellerne anses for et misligholdelse af produktet og vil 
derfor ikke være dækket af reklamationsretten



SIDE 5

For at tænde produktet, tryk og hold Strøm-knappen, derefter tryk på acceleratoren for 
at aktivere motoren. For at igangsætte, placer begge fødder på el løbehjulet og anvend 
højre knap for at starte turen. For at bremse, anvendes venstre knap af styret ellers an-
vendes fodbremse i bagerste del af løbehjulet. Inden hver tur anbefales en gennemgang 
af løbehjulet for at sikre at hjul, bremser og lys virker. 

Vedligeholdelse
Venligst opbevar produktet i et tørt, støvfrit område uden direkte sollys eller fugt. Efter 
anvendelse af produktet anbefales det at aftørre produktet med en tør klud og fjerne evt. 
mudder og lign. Inden det anvendes vær venligst sikker på, at skruer er efterspændt og 
sidder ordenligt. Monteret.

Transport
Hvis du ønsker at medbringe produktet med fly eller andre transportmidler så kontakt 
venligst den tilhørende organisation og anmod om tilladelse.

A N VEN D ELSE AF EL LØBEHJULET 



SIDE 6A N VEN D ELSE AF DE FORSKELLIGE DELE 

MULTIFUNKTIONELT 
DISPLAY ON/OFF

ACCELERATOR OPLADNING-
SINDGANG 

AFFJEDRING

FORHJUL 

MOTOR 

FOLDE-SYSTEM PLATEAU 

BAGBREMSE 

STØTTEBEN 

BAGHJUL 

ELEKTRISK BREMSE 

LED 



SIDE 7S AMMEN FOLDNING/UDFOLDNING

Sammen og udfoldning af løbehjulet
1. Sluk el løbehjulet og placer det oprejst
2. Tryk folde-knappen med enten din fod eller hånd og sammenfold løbehjulet
3. Fortsæt sammenfoldningen indtil en ”klik” lyd høres.

Sammen og udfoldning af løbehjulet
1. Tryk på foldeknappen 
2. Tag om stellet på løbehjulet og fortsæt oprejsningen af det indtil en ”klik” lyd høres. Hvis 

ikke klik-lyden høres så fortsæt indtil det lykkes. 
3. Fortsæt sammenfoldningen indtil en ”klik” lyd høres.

Advarsel: Pas på dine fingre når udfoldning/sammenfoldning udføres

1. 2.

1. 2.



SIDE 8A N VEN D ELSE AF DISPLAYET

• Batteri indikatoren viser det nuværende batteriniveau.

• For at tænde el løbehjulet, trykkes OIn/off knappen inde i cirka 2-3 sekunder.

• Når el løbehjulet er tændt, tryk én gang på On/off knappen for at aktivere lyset, samme 
procedure for at slukke igen. 

• Når el løbehjulet er tændt, tryk to gange på On/off knappen for at skifte gear. Når ”S” 
ikke vises er du i gear I. Når der forekommet ”S” i hvidt er du i gear II, og når det fore-
kommer i rødt er du i gear III. 

HASTIGHED

BATTERI INDIKATOR 

ON/OFF KNAP 

HASTIGHEDSINDIKATOR KM/H 



SIDE 9M O N TERING AF HÅNDTAG

Påmontering
For at montere dine håndtag, følg disse steps: 
1. Indsæt de to håndtag i styret på løbehjulet
2. Skru dem fast indtil det ikke kan dreje mere

Afmontering 
For at afmontere dine håndtag, følg disse steps: 
1. Skru modsatte vej end da du påmonterede dem 
2. Fjern håndtagene 



SIDE 10GO RUN N ER.DK 

For eventuelle spørgsmål kontakt os følgende e-mail adresse kontakt@gorunner.dk 
Ellers forekommer der mange produktvideoer og gennemgange af vores produkter på 
vores youtube kanal @Gorunnerdk 

Du kan følge os på Facebook og Instagram samt få opdateringer og gode tilbud fra vores 
forhandlere på @Gorunnedk






