
Service og reklamationer skal rettes til  
vores service partner Mentech A/S.
Du kan indlevere dit løbehjul i en 
Mentechserviceafdeling - Aalborg, Aarhus, Vejle, 
Odense, Glostrup og Frederiksberg.
Reklamationsretten dækker kun fabrikations og produktionsfejl 
- og ikke fejl som er påført som følge af skader eller mislighold på 
el-løbehjulet.

FAQ

Download App’en før du går i gang 

2. Mit løbehjul slukker under kørsel
En løs forbindelse kan opstå hvis styret er løst (Udfør punkt 1) 
Afmonter styret, tjek kabler for skader og monter igen

1. Mit styr er løst
El-løbehjul kræver løbende vedligehold og 
skal til tider efterspændes.  
Styret kan løsnes som følge af brug.  

1. Afmonter toppen af styret, ved at løsne 
de fire skruer (billede).  
OBS: vær obs på skruernes længde.

2. Juster styret og spænd det ved at stram-
me de to skruer (billede)
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3. Mit løbehjul kan ikke køre
Løbehjul kan godt tænde, men ikke køre.
1. Download APP- tilslut din smartphone og unlock løbehjul i 

APP 
(OBS: Løbehjul kan være locked, selvom det har været brugt 
flere gange)

2. Tjek start-up mode i APP – Skift mellem ”Zero & Push start”
3. Udlæs fejldiagnose i APP – Accelerator defekt, udfør punkt 4.

4. Accelerator & Tænd/sluk knap virker ikke
1. Fejl på accelerator via APP el. defekt tænd/sluk knap
2. Udskift Accelerator ved hjælp af video guide 

Se video her

Se video her

Se video her

Se video - tryk her

Se video - tryk her

Se video - tryk her

Gorunner 8,5” Connect

https://www.youtube.com/watch?v=BcEgifCIoG4
https://www.youtube.com/watch?v=BvamuGqVTxc&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=BXPv1mJDtcI&t=5s


5. Mit løbehjul vil ikke folde / folder sammen under 
kørsel
Foldesystemet kan være stramt for at sikre det forbliver udfoldet 
under kørsel.
1. Anvend korrekt teknik – Se video guide

6. Mit løbehjul kører ikke langt nok 
Gns. Rækkevidde 12-14 km. – Voksen person ved blandet kørsel i 
3 gear.
OBS: Et brugt løbehjul mister gradvist kapacitet. Rækkevidde 
på +10km anses for værende tilfredsstillende og ikke underlagt 
reklamationsret
1. Er rækkevidden for kort, anbefales batteriskift. Der ydes 1 års 

garanti på batteriet – herefter skal du købe nyt batteri.

7. Forhjul el. baghjul er løst 
El-løbehjul kræver løbende vedligehold og skal til tider efter-
spændes. 
Spænd hjulet ved hjælp af video guide.

8. Display el. bluetooth virker ikke 
Løbehjulet tændes, led lys tænder men intet lys i display. Jeg 
kan tænde løbehjulet, men ikke finde det via bluetooth.
1. Skift displayet ved hjælp af video Guide (løser ovenstående 

problemer)

9. Mit løbehjul vil ikke oplade
1. Tjek at opladeren virker korrekt – lyser grønt når stikkontakt 

tilsluttet, skifter til rød når oplader sættes i løbehjul. 
OBS: Oplader skal være 36V el. 42V & oplade med 1-2 Amp 

2. Tjek oplader indgang for skader såsom et knækket eller kort-
sluttet stik. 

Se video her

Se video her

Se video her

Se video her

Se video - tryk her

Se video - tryk her

Se video - tryk her

Se video - tryk her

https://www.youtube.com/watch?v=V0-o4NihHb8&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=pJfse-VDBLM&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=rx_Iw0wLP6U&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=Tu5_A27B90Q&t=2s

