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1.Product Overview 
Description of MT8 
The UrbMob Off-Road is a technologically advanced Personal Mobility Device. Due to 
the light aluminium frame the UrbMob Off-Road E-scooter is agile, light and solid. The 
electric motor protects the environment and is very quiet while operating. The 
UrbMob Off-Road E-scooter takes you inside a city and Off-Road almost everywhere 
with just one battery charge. 

 
UrbMob Off-Road E-scooter main parts 
1.On/Off button 
2.Speed regulation handle 
3.Display 
4.Headlight On/Off button 
5.Horn 
6.Brake 
7.Indicator (Optional) 
8.Front Light 
9.Fold mechanism 
10.Taillight (incl brake light) 
11.Side-standHolder 

. 
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2.Basic Principles 
Installation 
The UrbMob Off-Road E-scooter arrives partly assembled at your home. A 
few little steps are necessary before it can be operated. 
 
Unpacking & Preparation of assembly 
a)Take the partly assembled UrbMob Off-Road, the tool set, the screw and 
the handlebar out of the box. 
Pull the steering bar to the front and open the kickstand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b)Mount any existing front or rear light + mount the Display On-Off Button 
(4) as well as the ON-OFF Button (2) as both you will receive pre-
assembled only, make sure you tighten all screws! 
c)Check at walking speed whether the brakes work 
d)About the battery: after 300 charging cycles within the first year, the 
battery should not lose more than 20% of its capacity. Difference: 
irregular charging and use in different temperatures significantly affect 
the life of batteries. 
At low temperatures, the performance decreases of lifespan. Please also 
charge battery regularly when not using the E-scooter every 2 months. 
e)Check tyre pressure before the first ride, this should have 3 to 3.5 bar. 

 
Adjust handlebar height 
You can adjust the handlebar height by opening the quick clamp, pulling 
out the handlebar until you get a comfortable position for your height and 
closing it again, this is an unique feature of the UrbMob Off-Road. 
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Fold- and Unfold the handle grip 
Pull the locking ring, unfold the handle grips and make sure that the 
mechanism of the lock catches. After doing this,adjust the brakes . Use a 
hexagonal wrench to do it. 
 
To Unfold: 

    Step 1:                    Step 2:         Step 3:                      
 

 
 
 
 
 
 
To Fold: 

     Step 1:                     Step 2:           Step 3: 
 
 
 
 
 
 

 
Charging the battery 
When your UrbMob Off-Road arrives, it can happen that the scooter is not fully 
charged. Please plug the delivered charger into your power plug. Open the 
rubber cap of the UrbMob Off-Road charging port and plug the charging cable 
in to the charging port of the UrbMob Off-Road. As soon as the UrbMob Off-
Road is fully charged remove the charging cable and put the rubber cap back on 
the charging port. The charging process can be seen on the charger’s LED. 
  
Red:  UrbMob Off-Road is charging. 
Green:  UrbMob Off-Road is charged fully, please remove the power cable. 

 
When you finished the assembly, please ensure that: 

 

 Steering bar is connected tight and solid 

 Handlebar is connected tight and solid 

 The folding mechanism is tight 

 The disc brake works properly 
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3.Operating Guide 
Switching On & Off + Light functions 
Press the 1/0-button on the right handle grip to start the UrbMob Off-
Road. To use the light and the indicator you can use the controller on the 
left handle grip. (Please note: this function might be deactivated due to 
your local law!) Press the 1/0-button again to turn off the scooter. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Display 
The display shows you the current battery status, your driving speed & 
mileage. 
1.Battery status 
2.Light status 
3.Speed 
4.Mileage 

 
 

 
Stoplight 
While using the brake, the backlight will increase its brightness, to signal 
the brake process. (Please note: this function might be deactivated due to 
your local law!) 
 
Battery indicator 
The battery indicator on the display informs you about the current 
battery’s status:  
Five lights: 100% to 81% battery power 
Four lights:  80% to 61% battery power 
Three lights: 60% to 41% battery power 
Two Lights: 40% to 21% battery power  
One light:  Below 20% battery power 
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Accelerate and brake system 
On the UrbMob Off-Road E-scooter handlebar you will find: 

 Brakes on both sides 

 Throttle on the right side 
The brake’s power depends on the strength that’s used to pull the brake 
handle. Please do not use the throttle while braking. The brake system has 
priority, so the motor will stop while using the brake, but in case you slip 
away from the brake handle for any reason, the Sparrow will accelerate 
again. 
ATTENTION: The setting of the brake may only be adjusted on the caliper, 
not on the brake lever 
 
Operating Principles 

 Drive UrbMob Off-Road E-scooter like an ordinary scooter. 

 Place on foot on the board, then push the UrbMob Off-Road E-
scooter forward with a kick to accelerate the scooter. When Speedometer 
displays the speed above  5km/h, push the throttle to activate the driving 
by the motor.  
Release the accelerator to slow down. 

 To immediately brake, use the brake handle at the handlebar. Please 
release the throttle if you do so. 

 Press the 1/0 button to turn off your UrbMob Off-Road E-scooter 
 
Always make sure your body's center of gravity is within the board & keep 
both feet on the board. 

 
Practice in a large open space, free of obstacles and in favorable 
climatic conditions before using it. 
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4.Product information    
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5.Charging tips 
 Step 1: Ensure that the charging port is clean and dry. Make sure that there is 

no dust, debris or dirt inside the charging port. 
Step 2: Plug the charger into the wall, then connect the cable with the power 
supply (100V ~ 240V; 50, 60 Hz), make sure the light on the charger is lit 
GREEN. 
Step 3: Connect the charging cable into the charging port of the UrbMob Off-
Road. The indicator light on the charger should change to RED, indicating that 
your UrbMob Off-Road is now being charged. When the RED indicator light on 
your charger turns to GREEN, then your UrbMob Off-Road is fully charged. A 
full charge typically occurs within 4-6 hours. 
Step 4: Please unplug the charger from your UrbMob Off-Road and from the 
power outlet.  
 
IMPORTANT Notes About Charging 

 If the GREEN light on your charger does not turn RED when you plug it into 
your UrbMob Off-Road, it could mean you have to check the cables to 
ensure you have a proper connection; or that your UrbMob Off-Road is 
already fully charged. Push and hold your power button next to the 
charging port to check the status of your battery in the display. 

 Do not overcharge, as this will affect the life of the battery. 

 The best charging temperatures are between 32°F - 77°F (0℃~25℃). 
Extreme cold and extreme heat will prevent your battery from charging 
fully. 

 Make sure to unplug your charger before standing on or operating your 
UrbMob Off-Road, as this can be very dangerous. 

 Use only the original UrbMob Off-Road charger that you received in your 
box. 

 If the UrbMob Off-Road is powered on when you enter the plug, the Battery 
Indicator will begin blinking 

 NOTE: Only the indicator light on the charger will tell you the status of the  
battery during charging. 

 

6.Inspection, Maintenance & Storage 

Your UrbMob Off-Road requires routine inspection and maintenance. 
This chapter describes maintenance steps and important operating tips. 
Before you perform the following operations, ensure the power and charging 
cable is disconnected. 
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Storing your UrbMob Off-Road 

 Fully charge your battery before storing. 

 If you are storing your UrbMob Off-Road for an extended period of time,  
please fully charge your UrbMob Off-Road at least once every 2 months. 

 If the ambient temperature of the storage location is below 32°F (0 ℃), 
please do not charge. You must bring the UrbMob Off-Road into a warmer 
environment before charging. Check under Battery Information and 
Specifications for more details. 

 To prevent dust from getting into your UrbMob Off-Road, try wrapping it  
or sealing it with its original packaging. 

 Store your UrbMob Off-Road indoors, in a dry and suitable temperature 
NOTE -Users who disassemble their UrbMob will forfeit their right of 
warranty! 
 

7.Troubleshooting, Service & Repair 
To prevent an unnecessary return, please read the following information and 
instructions carefully and try to solve an eventual error with the following 
steps. 
Troubleshooting Brake: 
If you feel the brake is tight when you are riding, you can adjust the disc brake 
by loosening the screw on the Rotary Knob with the delivered M5 hex, turn 
the Rotary Knob to the right by a little and tighten the screw with the M5 hex 
wrench. If you feel the brake is loose, you can turn the Rotary knob to the left 
by a little after loosening the screw on the Rotary Knob with the M5 hex 
wrench, and then tighten the screw again. 
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1. Productoverzicht  
De UrbMob Off-Road is een technologisch geavanceerd Persoonlijk 
Mobiliteitsapparaat. Door het lichte aluminium frame is de UrbMob Off-Road E-
Scooter wendbaar, licht en solide. De elektromotor beschermt het milieu en is 
zeer stil tijdens het gebruik. De UrbMob Off-Road E-Scooter neemt je bijna overal 
mee in de stad en Off-Road met slechts één batterijlading. 

 
 

UrbMob Off-Road E-scooter belangrijkste onderdelen 
1. Aan/uit knop  
2.Speed regelhendel  
3.Display  
4.Headlight Aan/Uit knop  
5.Horn  
6.Brake  
7.Indicator (optie)  
8.Front Light 
9.Fold mechanisme  
10.Achterlicht (incl. remlicht) 11.Side-standHouder 

. 
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2. Basis principes  
De UrbMob Off-Road E-scooter komt deels geassembleerd bij u thuis. Een paar 
kleine stappen zijn nodig voordat u er mee kan rijden.  
 
Uitpakken & voorbereiden van de montage  
a) Neem de deels geassembleerde UrbMob Off-Road, de gereedschapsset, de  
schroeven en het stuur uit de doos. Trek de stuurbalk naar voren en open de 
kickstand. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b)  Monteer voor- of achterlicht + monteer de Display On-Off Button (4) en de 
ON-OFF Button (2), want beide ontvangt u alleen voor gemonteerd, zorg ervoor 
dat u alle schroeven aandraait!  
c)  Controleer op loopsnelheid of de remmen werken  
d)  Over de batterij: na 300 oplaadcycli binnen het eerste jaar mag de batterij 
niet meer dan 20% van zijn capaciteit verliezen. Verschil kan optreden bij: 
onregelmatig opladen en gebruik bij verschillende temperaturen hebben een 
aanzienlijke invloed op de levensduur van batterijen. Bij lage temperaturen 
nemen de prestaties en de levensduur af. Laad de batterij ook regelmatig op 
wanneer u de E-scooter niet elke 2 maanden gebruikt!  
e)  Controleer de bandenspanning voor de eerste rit, deze moet 3 tot 3,5 bar 
zijn.  
 
Stuurhoogte aanpassen 
U kunt de stuurhoogte aanpassen door de snelkoppeling te openen, het stuur 
eruit te trekken totdat u een comfortabele positie voor uw hoogte heeft 
gevonden en daarna de snelkoppeling weer sluiten, deze instelbare stuurhoogte 
is een uniek kenmerk van de UrbMob Off-Road. 

 
 
 
 



 
11 

 
In- & uitklappen van de handgrepen  
Trek aan de vergrendelingsring, vouw de handgreep en zorg ervoor dat het 
mechanisme in het slot valt. Nadat je dit gedaan hebt stel de remmen. Gebruik een 
zeshoekige moersleutel om de remmen te stellen. 
 
Uitklappen: 

    Step 1:                    Step 2:         Step 3:                      
 

 
 
 
 
 
 
Inklappen: 

     Step 1:                     Step 2:           Step 3: 
 
 
 
 
 
 
 
Batterij opladen 
Wanneer uw UrbMob Off-Road aankomt kan het zijn dat de scooter niet volledig is 
opgeladen. Sluit de meegeleverde burolader aan op het stopcontact. Open de 
rubberen dop van de UrbMob Off-Road laadpoort en sluit de oplaadkabel aan op de 
laadpoort van de UrbMob Off-Road. Verwijder de oplaadkabel en zet de rubberen 
dop terug op de laadpoort zodra de UrbMob Off-Road volledig is opgeladen. Het 
laadproces is te zien op de LED van de lader.    
 
Rood: De UrbMob Off-Road laadt op.  
Groen: De UrbMob Off-Road is volledig opgeladen, verwijder de laadkabel.  
 
Wanneer u klaar bent met de montage, dient u ervoor te zorgen dat: 
 

 De stuurstang is stevig & strak gemonteerd  

 Het Stuur is stevig & strak gemonteerd  

 Het vouwmechanisme is strak gemonteerd 

 De schijfrem werkt goed 
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3. Bedieningshandleiding  
 
De aan & uit lichtfuncties  
Druk op de 1/0-knop op de rechter handgreep om de UrbMob Off-Road te 
starten. Om het licht en de indicator te gebruiken kunt u de controller aan de 
linker handgreep gebruiken. (Let op: deze functie kan worden gedeactiveerd als 
gevolg van uw lokale wetgeving!) Druk nogmaals op de 1/0-knop om de scooter 
uit te schakelen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Display 
Het display toon de batterij status, de snelheid en aantal km’s 
1. Batterij status 
2. Verlichting aan/uit 
3. Snelheid 
4. Aantal km’s 

 
 

 
  
Remlicht: 
Tijdens het gebruik van de rem zal de achterremlicht oplichten om aan te geven 
dat er geremd wordt. (Let op: deze functie kan worden gedeactiveerd als gevolg 
van uw lokale wetgeving!)   
Batterij-indicator  
De batterij-indicator op het display informeert u over de status van de huidige 
batterij:  
Vijf lampjes:  100% tot 81% batterijvermogen  
Vier lampjes:  80% tot 61% batterijvermogen  
Drie lampjes:  60% tot 41% batterijvermogen  
Twee lichten:  40% tot 21% batterijvermogen  
Eén lampje:  minder dan 20% batterijvermogen 
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Acceleratie- en remsysteem  
Op het UrbMob Off-Road E-scooter stuur vind je:  

 Remmen aan beide kanten  

 Gashendel aan de rechterkant 
Het remvermogen van de E-scooter is afhankelijk van de kracht die wordt 
gebruikt om de remhendel in te knijpen. Gebruik de gashendel niet tijdens het 
remmen. Het remsysteem heeft prioriteit, dus de motor stopt tijdens het 
remmen, maar als je om wat voor reden dan ook van de remhendel afglijdt zal 
de E-scooter weer versnellen.  
LET OP: De instelling van de rem mag alleen worden afgesteld op de remklauw, 
niet op de remhendel! 
 
Bedeningshandleiding 

 Gebruik de UrbMob Off-Road E-scooter als een gewone E-scooter.  

 Plaats je voet op het bord en duw de UrbMob Off-Road E-scooter naar voren 
met een kick om de scooter te versnellen. Wanneer de snelheidsmeter een 
snelheid boven de 5km/h weergeeft plaats je je 2de voet en drukt u op het 
gashendel om het rijden door de motor te activeren.   

 Laat het gaspedaal los om te vertragen.  

 Gebruik de remhendel aan het stuur om onmiddellijk te remmen. Laat het 
gaspedaal los als u dit doet.  

 Druk op de 1/0 knop om je UrbMob Off-Road uit te zetten. 
 
Oefen in een grote open ruimte, vrij van obstakels en in gunstige  
weersomstandigheden alvorens je UrbMob Off-Road te gebruiken. 
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4.Product informatie    
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5.Oplaadtips 
1: Zorg ervoor dat de oplaadpoort schoon en droog is. Zorg ervoor dat er geen 
stof of vuil in de laadpoort zit.  
2: Sluit de lader aan op het stopcontact en sluit de kabel aan op de voeding (100V 
~ 240V; 50, 60 Hz), zorg ervoor dat het lampje op de lader GROEN brandt.  
3: Sluit de oplaadkabel aan op de laadpoort van de UrbMob Off-Road. Het 
indicatorlampje op de lader moet ROOD worden wat aangeeft dat uw UrbMob 
Off-Road nu wordt opgeladen. Wanneer het RODE indicatorlampje op uw lader 
GROEN wordt is uw UrbMob Off-Road volledig opgeladen. Een volledige lading 
vindt meestal plaats binnen 4 tot 6 uur.  
4: Haal de stekker uit de lader van uw UrbMob Off-Road en uit het stopcontact.    
 
BELANGRIJKE opmerkingen over opladen 

 Als het GROENE lampje op uw oplader niet ROOD wordt wanneer u het 
 aansluit op uw UrbMob Off-Road, kan dit betekenen dat u de kabels moet  
 controleren om ervoor te zorgen dat u een goede verbinding hebt; of dat  
 uw UrbMob Off-Road al volledig is opgeladen. Houd uw aan/uit knop naast  
 de oplaadpoort ingedrukt om de status van uw batterij in het display te  
 controleren.  

 Niet overladen, omdat dit de levensduur van de batterij zal beïnvloeden.  

 De beste oplaadtemperaturen liggen tussen de 32°F - 77°F (0°C~25°C).  
 Extreme kou en extreme hitte voorkomt dat uw batterij volledig wordt  
 opgeladen.  

 Zorg ervoor dat u de stekker uit uw lader trekt voordat u op uw UrbMob  
 Off-Road gaat rijden, dit omdat dit zeer gevaarlijk kan zijn.  

 Gebruik alleen de originele UrbMob Off-Road lader die u in uw doos hebt 
 ontvangen.  

 Als de UrbMob Off-Road is ingeschakeld wanneer u de stekker invoert, 
 begint de batterijindicator te knipperen  
OPMERKING: Alleen het indicatorlampje op de lader geeft u de status van de 
batterij tijdens het opladen. 

 
6.Inspectie, Onderhoud & Opslag 
Uw UrbMob Off-Road vereist routine inspecties en onderhoud. In dit hoofdstuk 
worden onderhoudsstappen en belangrijke bedrijfstips beschreven. Voordat u de 
volgende bewerkingen uitvoert, moet u ervoor zorgen dat de stroom- en 
oplaadkabel wordt losgekoppeld. 
 
 



 
16 

Opslag van uw UrbMob Off-Road 

 Laad de batterij volledig op voor het opslaan.  

 Als u uw UrbMob Off-Road voor een langere periode opslaat, laad dan uw 
UrbMob Off-Road ten minste eenmaal per 2 maanden volledig op. 

 Als de omgevingstemperatuur van de opslaglocatie lager is dan 0 °C, laad 
dan niet op. U moet de UrbMob Off-Road in een warmere omgeving 
brengen voordat u oplaadt. Kijk onder Batterij-informatie en -specificaties 
voor meer informatie.  

 Om te voorkomen dat stof in uw UrbMob Off-Road komt, probeert u het te 
verpakken of af te sluiten met de originele verpakking.  

 Bewaar uw UrbMob Off-Road binnenshuis, in een droge en geschikte 
temperatuur  

 OPMERKING -Gebruikers die hun UrbMob demonteren zullen hun recht op  
 garantie verliezen! 

 
7.Probleemoplossing, service & reparatie  

Om een onnodige terugkeer te voorkomen dient u de volgende informatie en 
instructies zorgvuldig te lezen en proberen een eventuele fout op te lossen met 
de volgende stappen.  
Probleemoplossing Rem: Als u het gevoel heeft dat de rem te strak is tijdens het 
rijden moet u de schijfrem af stellen door het losmaken van de schroef op de 
draaiknop met de geleverde M5 inbussleutel, draai de Draaiknop (Rotary knop) 
een beetje naar rechts en draai de schroef met de M5 inbussleutel. Als u het 
gevoel heeft dat de rem te los zit moet u de draaiknop iets naar links draaien 
nadat u de schroef op de draaiknop met de M5 inbussleutel hebt losgemaakt en 
vervolgens de schroef opnieuw aanspannen. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


