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1.The UrbMob Pro Device & Accessories 

Accessories: 
Fitting for wheels swap 2 x Screws  Hex Wrench Charging Adapter 



  

 2.Functions 
 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.Display functions 

1. Turn on and off: Long press to turn on or off.  
2. Power-Off Automatically: After the display stops working  
acceleration/ deceleration and buttons for more than 10 
minutes, the scooter automatically turns off. 
3. Speed switching: high(S) / (D) medium / (ECO) low 
Press the button two times to switch speed gears. 
4. Lighting: Short press the button to control the lighting  
5. Constant speed cruise setting: After keeping the  
Acceleration handle steady for 6s, when hear ’beep’ sound,) 
to indicate that it enters the constant speed cruise mode.  
You can exit the constant speed cruise by braking or  
readjusting the speed. 
6. Braking: Press the brake handle bar to stop the scooter,  
the rear light will flash.  
7. Battery power: Battery voltage above 40V, there are five bars; Battery voltage 
38.5V, there are four bars; Battery voltage 37.5V, there are three bars; Battery 
voltage 36.5V, there are two bars; Battery voltage 35V, there is one bar.  
8. Accelerator starting method: Kick-start. The motor does not rotate after pressing 
the throttle. After sliding the motor, the throttle is driven. 



  

 
4.APP 
App Download:   
 

Use APP for Speed unit switching between Mph or 
km/hr, zero-start and kick-start modes, constant speed 
cruise mode can be set through APP.  
 
Download App from this QR Code, APP name E-scooter. 
 
Follow instructions in APP to pair by Bluetooth your 
Smartphone & UrbMob E-scooter 

 

   

 

 

 



  

 

5.Fault codes 
E1 => Keep the throttle pressed to prevent it from spinning 
E2 => Brake handle is pressed when turning on the scooter  
E3 => Accelerator line is not connected  
E4 => Brake line is not connected  
E5 => MOS failure or Motor is short circuit.  
E6 => Motor hall failure 
E7 => Communication failure 

 

 6.Assembling the device 

Step 1. Fix the steering rod and   Step 2. Set handle bars vertical; open the parking bridge 

 

 

 

 

 

 

 

 

Step 3. Using Hex wrench to tighten the bar    
Step 4. Testing the power finish packing switch 
power after the handle assembling with screws 

 
 

   

 
 

 
 
 
 
 



  

 
7.Power-on Button 
Long press the button to turn on/off the E-scooter.  
When switched on: short press the button to turn on/off the front light.   
Press the button twice: change normal mode (White light on display) and power 
saving mode (Green light on display). 

 

 8.Charging the E-scooter 

 

Open the cover Battery cover (under the Deck) & connect the charger cable, after 
connecting the Charger Cable to the e-Scooter you can plug the power into the Wall-unit 

 

 

9.Adjusting the brake disc 
If a brake is very tight using M5 Hex wrench and scroll counter clockwise screws of 
brake disc tensioner pulley, slightly shorten a length of a tail brake cable, then 
tighten a tensioner pulley. If you think that brake is very free loosen a tension 
pulley pull a brake cable to slightly increase a length of its tail. Tighten a tension 
pulley. 

 

 

 
 

 

 

 



  

 

10.Adjusting the handle bar 
Staggering of steering rack: using a M5 hex wrench tighten two screws near the 

folding mechanism. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

11.Pump Air tyre 
If a wheel of Electric Scooter is deflated, connect a connecting pipe to a wheel 
nipple to pump it. First remove the a cap of pin then tighten a fitting and then you 
start to pump a wheel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 



  

 

 12.Model specification  



  

 

13.Warranty  
Warranty service is carried out in accordance with the law on consumer 
rights and the Law on the quality of products. The UrbMob warranty service 
includes 2 years of full Warranty when used within the guidelines 
 
Recommendation: use the packaging for safe transport of the device. We 
recommend keeping the original packaging within 15 days after receipt of 
goods. Keeping the packaging after this period will safe carry your E-scooter 
for repair purposes.  
 
Non - warranty regulations 

 Authorized maintenance, misuse, collision, negligence, abuse, intake,  
 accident. Improper use of non-product accessories, or tear up the  
 modified label, anti-counterfeit mark; 

 The warranty period has expired;  

 Damage, caused by force majeure; 

 Failures, which do not correspond to the List of fault of UrbMob 
 service center; 

 A failure of the device or its components from the Fault list, which 
 arose in connection with the human factor, and which interfere with  
 normal operation. 

 Failures, that have arisen in connection with the human factors 
 (including, but not limited to, excessive wetting device, puncture,  
 drop, scratch and damage an outer casing, which have arisen as a 
 result of normal use of goods) 

 If this product is used for commercial purposes, all warranty 
 conditions are not maintained. 
 
List of faults 
name of Fault: 

 Incorrect motor operation 

 Problems with operation of the controller 

 Problems with charger  

 Problems with battery 

 In use, occurrence of cracks, deformation and similar defects 
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1.De UrbMob Pro & Accessoires 

Accessoires: 
Passtuk voor wielwissel 2 x schroeven  inbussleutel oplaad adapter 



  

 2.Functies 
 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Display functies 
 In- en uitschakelen: Lange druk om in- of uit te schakelen. 

  Automatisch uitschakelen: Nadat het display langer dan 10  
min. niet meer werkt, schakelt de scooter automatisch uit.  

 Snelheid schakelen: hoog(S) / (D) medium / (ECO) laag;  
Druk twee keer op de knop om te schakelen. 

  Verlichting: Druk op de knop om de verlichting te bedienen  

 Constante snelheid (cruise) instelling: Na het indrukken van 
de gashendel voor 6sec. (horen van 'piep' geluid) om aan 
te geven dat de constante snelheid (cruise) mode is  
ingeschakeld. U de constante snelheid (cruise) modus 
verlaten door te remmen of de snelheid aan te passen.  

 Remmen: Activeer de rem om te stoppen, het achterlicht zal oplichten. 

  Batterijvermogen:  

 Accuspanning boven 40V, er zijn vijf balken;  

 Accuspanning 38,5V, er zijn vier balken;  

 Accuspanning 37,5V, er zijn drie balken;  

 Accuspanning 36,5V, er zijn twee balken;  

 Accuspanning 35V, er is één balk.   

  Acceleratie: Kick-start; De motor draait niet na het activeren van de gashendel, pas na 
  het bewegen van de motor wordt het gaspedaal aangedreven. 



  

 
4.APP 
 
App Download:   
 

Gebruik de APP voor o.a. de snelheid, schakelen 
tussen Mph of km/uur, zero-start & kick-start, 
constante snelheid (cruise) modus, verlichting & slot 
en meer. 
Download de APP vanaf deze QR Code.  
APP naam is E-scooter. 
 
Volg de instructies in de APP om je smartphone met 
je UrbMob E-scooter te verbinden via Bluetooth. 

 

   

 



  

 

5.Fout codes 
  E1 => Houd de gashendel ingedrukt om te voorkomen dat de wielen spinnen  
  E2 => Remhendel wordt ingedrukt bij het inschakelen van de E-scooter  
  E3 => Versneller lijn is niet aangesloten  
  E4 => Rem lijn is niet aangesloten  
  E5 => MOS storing of motor heeft kortsluiting   
  E6 => Motorhalstoring  
  E7 => Communicatiefout 

 

 

 6.Montage van je UrbMob E-scooter 

Stap 1. Plaats de stuurstang en …   Stap 2. Plaats de handvaten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stap 3. Gebruik de inbussleuten om de 
stuurstang vast te draaien    

Stap 4. Test de “power finish packing” nadat je het 
stuur met de schroeven hebt vastgezet  

 
 

   

 

 
 
 
 
 
 



  

 
7.Aan / Uit knop 
Druk lang op de knop om de E-scooter aan / uit te zetten.   
Wanneer ingeschakeld: Druk kort op de knop om het voorlicht aan / uit te 
schakelen.    
Druk twee keer op de knop: wijzig de normale modus (Wit licht op het display) 
en de energiebesparende modus (Groen licht op het display). 
 

 8.Je UrbMob E-scooter opladen 

 

Open de laadplug (onder het dek) & sluit de opladerkabel aan, na het aansluiten 
van de laadkabel op uw E-scooter kunt u de stroom aansluiten op de 
wandcontactdoos. 

 

9.Schijfrem afstellen 
Als de rem te strak staat kan met behulp van een M5 inbussleutel tegen de klok 
in remschijf spanningkatrol losgedraaid worden, iets verkorten van de remkabel, 
draai dan aan de spanner katrol. Als u denkt dat de rem te los staat draai dan de 
spanningkatrol strakker en trek aan de remkabel om deze iets te verlengen, draai 
daarna de spanningskatrol aan. 

 

 
 

 

 

 

 

 



  

 
10.Stuur afstellen 

Verspringen van de stuurstang: met behulp van een M5 inbussleuten draai de 
twee schroeven in de buurt van het vouwmechanisme strakker. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

11.Luchtbanden op pompen 
Als uw E-scooter band is leeggelopen sluit dan een verbindingspijp aan op de 
ventiel om vervolgens de band op te pompen. Verwijder eerst de ventieldop en 

draai de pompslang, je kan nu beginen met het op pompen van je band. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 



  

 

 12.Model specificatie  



  

13.Garantie  
De Garantie wordt uitgevoerd in overeenstemming met de wet op 
consumentenrechten en de wet op de kwaliteit van producten. De UrbMob 
garantie service omvat 2 jaar volledige garantie bij gebruik binnen de richtlijnen. 
Aanbeveling: gebruik de verpakking voor veilig transport van het apparaat. Wij 
raden u aan de originele verpakking binnen 15 dagen na ontvangst van de 
goederen te bewaren. Het bewaren van de verpakking na deze periode zal 
veiligheid toedragen aan uw E-scooter ten tijde van reparatie doeleinden. 
 
GEEN garantievoorschriften: 

 Ongeautoriseerd onderhoud, misbruik, botsing, nalatigheid, inname, ongeval.  

 Oneigenlijk gebruik van niet originele productaccessoires, anti-namaakmerk;  

 De garantieperiode is verstreken;   

 Schade, veroorzaakt door overmacht;  

 Fouten, die niet overeenkomen met de lijst van schuld van UrbMob service 
center; 

 Een storing van het apparaat of de onderdelen ervan uit de foutlijst, die is 
ontstaan in verband met de menselijke factor, en die interfereren met de 
normale werking.  

 Storingen, die zijn ontstaan in verband met de menselijke factoren (met 
inbegrip van, maar niet beperkt tot, overmatige bevochtiging apparaat, 
punctie, druppel, kras en schade een buitenste behuizing, die zijn ontstaan als 
gevolg van normaal gebruik van goederen)  

 Als dit product wordt gebruikt voor commerciële doeleinden, alle 
garantievoorwaarden worden niet gehandhaafd. 
 
Lijst van fouten  
Foutnamen: 

 Onjuiste motorwerking  

 Problemen met de werking van de controller  

 Problemen met de lader  

 Problemen met de batterij bij gebruik,  

 het optreden van scheuren, vervorming en soortgelijke gebreken 


