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Please wear helmets and other protective equipment when riding, pay attention 
to riding safety.

1.The instrument must be correct and the lamp and horn are working properly.
2.Brake handle must be sensitive and reliable, whether the mot or braking power.
3.Speed switch must be flexible, reliable, no clearance and loose motion.
4.Front and rear tire gas must be adequate, wear is normal.
5.Rotating parts of the flexible non blocking phenomenon.
6.Front axle nut must be tightened without loosening.
7.After the nut must be tightened without loosening.
8.Check whether the battery is sufficient before riding.
9.The car pole fold safety must be secured in place.

1.For the safety of you and others, please observe the traffic regulations. Should 
   drive in the slow lane, not with people, not suitable for electric scooters running 
   on bumpy or steep road, in the road, please ride slowly or get off the 
   implementation, slippery lot please ride slowly, rain and snow and water road 
   ride is not recommended.
2.Electric scooter riding is not afraid of rain, but can not wade; I f the battery 
    compartment and motor water, will damage the internal wiring of the motor,
    be sure to pay more attention to.(water damage is not covered by warranty)
3.Influence of battery temperature, when the temperature drop s to 0 degrees 
   Celsius, battery energy may decline, a charge  will reduce the mileage; with the 
   rise of temperature, the battery will return to normal. 4.Avoid electric scooter 
   on the air humidity, high temperature and corrosive gas, should avoid long time 
   exposure to the sun and rain, so as not to damage the vehicle within the 
   electrical components, resulting in failure, accident.
5.For the safety of others, please do not lend to people who can not operate 
   electric scooters.
6.Please slow down when turning, and avoid sharp turns; pay attention to the 
   traffic signs, do not ride with people, please refer to the battery indicator 
   judging power (lamp number more endurance longer), driving, such as the 
   abnormal situation (brake failure, instantaneous power failure, power brake 
   should immediately get off, etc.) check, or send the agency maintenance, not to 
   continue riding.



7.When adjusting the position of the handle and saddle, the safety mark on the 
   riser and the saddle can not be exposed!
8.When riding feet placed on the pedal with the right hand, then s lowly to the 
   body rotation speed control switch to gradually relax, acceleration, speed 
   control switch to can reduce the speed, h and speed after the speed will 
   automatically reset the motor automatically stop.
9.The company produced electric scooter with brake power function, riding 
   around the brake can cut off the power supply to ensure the safety of riding.
10.Some models have automatic speed control function, has been rotating speed 
   to turn on, 5-8 seconds after the automatic speed control, there is an emergency 
   brake can be braked or once again twist the speed of the switch, the vehicle will 
   automatically lift the speed function.

3.Handler control introduction

Brake switch

Lamp switch

horn

Brake switch

Electronic instrument

a b

Voltage display

Boot button

a:Yellow button(low/high speed mode select button)

b:Red button(single/double motor system select button)



4.Dashboard function introduction
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5.Product view
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6.Folding instructions

Press the right icon to pull the snap button in 
the dire ction of the arrow and fold it in one 
step.

7.Charging instructions

The arrow on the right refers to the charging port



8.Charger correct use method

1.When the end of the ride or when the battery voltage should be charged 
      immediately, the long-term placement of  the battery must be sufficient 
     electricity, and a month to add a regular electricity.When charging, the power 
     switch must be turned off.
2.Charging place should be far away from children, should be carried out in a dry 
     and ventilated environment, avoid moisture , should be away from flammable 
     and explosive materials.
3.Must use the company's dedicated charger charger, or affect the battery life or 
   damage the battery, the responsibility!
4.Align the notch of the output plug of the charger to the salient point of the 
    charging socket.
5.Maximum continuous charging time is not more than 18 hours.
6.The charger is not connected to the AC power supply.
7.After charging, unplug the AC power plug and unplug the charger. Please be sure 
    to follow the instructions above.
8.Put the charger steadily, the charger output plug (low voltage DC terminal), in 
    accordance with the correct way to insert the plug in the socket. Then the 
    charger output plug (220V side), the voltage is inserted into the AC power outlet, 
    connect the charger power supply, when the charger power indicator light up, 
    indicating that the power has been connected to start charging. When the 
    charging indicator turns green, the charge is completed.

9.Proper use of battery

1.The user should keep the battery full power state, no loss of electricity storage; 
    otherwise it will seriously affect the service life of the battery.
2.The battery should be charged periodically (usually a month) when not in use.
3.Batteries can not be close to open flame, high temperature he at source, the 
    battery should not be thrown into the fire, it is strictly prohibited direct 
    exposure in the sun.
4.Battery in the charging process, to prevent charging and over charging.
5.If the terminal is broken, the battery pack is damaged or deformed. Battery 
    should be replaced immediately.
6.It is forbidden to use wire or conductor to connect the positive and negative 
    electrode of the battery, so as to avoid danger and damage the battery.
7.The recommended temperature of the battery is 5-30. Summer high temperature 
    season, due to the car parked in the shade ventilation, summer, winter should 
    be put on the battery in the recommended temperature.



10.The main technical parameters

Parameters

Motor Power

Folding size

Battery

High quality steel and aluminum alloy

60V 1600W

lithium battery 60V 18AH

Material

Climbing angle 60 degree

Max Speed 50-65km/h

Max Load 150kg

Running Distance

Charging Time 5-6h

11"Off-road tubeless tyreSize

Headlight LED front light*2 and taillight*2;Electronic horn 

Braking way Front and rear disc brakes

Functions Front Dual suspension and rear Dual suspension;with USB 

N.W 40kg

Scooter Size 126x70x136cm

128x70x48cm

35-50KM(It will change according to the actual situation)

Typical life: When the electric scooter is full, 75kg load, 25 degrees Celsius, flat 
road without wind environment,the actual life due to load, temperature, wind 
speed, road and operating habits and other factors to be different. 

Note: Data and parameters vary with different models. Subject to change without 
notice.

8.Do not charge immediately when you are on a long distance scooter. You should 
    park the scooter for about 30 minutes and recharge it after heat dissipation.



11.Warning items

1.The battery is not close to the fire, as far as possible to avoidclose to flammable 
    and explosive places, contact corrosive objects.
2.Do not disassemble the battery box body, to avoid the battery output terminal 
    short circuit and damage the battery.
3.It is forbidden to use wire or conductor to connect the positive and negative 
    poles of the battery in order to avoid unnecessary danger  Battery damage.
4.The battery must be handled with care to avoid falling from the air, damage to 
    the shell, the risk of accidents.
5.Battery charging should be in a dry, ventilated environment, to avoid moisture, 
    away from flammable and explosive ring Exit.
6.Special battery charger is not allowed to disassemble disassemble.
7.The charger and the battery box can not cover any article, to avoid bad heat, 
    damage the charger and battery.
8.Batteries should be kept away from children playing area. 
9.This product has switching gear, speed limit function, under normal 
    circumstances do not speeding. (national standard 25mph)
10.Casual dismantling of the body, will give you an electric scooter caused by 
    unsafe hidden dangers and potential hazards.
11.Try to avoid using on bumpy roads, rails, gravel, stairs, running to Explosion 
    proof tire , rim deformation, damage your electric scooter.12.Do not use the 
    front brake when braking at high speed or downhill, so as to avoid danger of the 
    center of gravity forward.
13.Must check and confirm the safety and reliability of the brake, frame, 
    handlebar, wheel, saddle, etc.,Avoid accidents.
14.Caliper brake, brake, brake disc, V shaped, with the brake block part of brake 
    prohibited oiling, lest cause brake failure.
15.Do not hang heavy objects on the handlebar, in order to avoid unnecessary 
    accidents caused by operational  control.
16.Scooter suitable for a person to ride, because the car with limited energy, 
    overweight, will cause insecurity hiddendanger.
17.A rainy day ride, wear a poncho, not a single hand umbrella, when driving, 
    please consciously abide by traffic law gauge.



1.Controleren voordat u gaat rijden

Draag tijdens het rijden een helm, handschoenen, knie-, elleboog- & 
polsbeschermers voor uw eigen veiligheid, LET OP de algemene rijveiligheid!

1.De UrbMob, lamp en claxon moeten naar behoren werken.

5.Dat de roterende delen en flexibele onderdelen niet blokkeren.
6.De voorasmoer moet worden vastgedraaid zitten (niet los getrild) 

2.De remhendel moet remgevoelig en betrouwbaar zijn, of het nu gaat om het de 
    rem of remvermogen.
3.De snelheidsschakelaar moet flexibel, betrouwbaar en vrij van speling zijn.
4.De lichtdruk van de voor- en achterband moet voldoende zijn, slijtage is normaal 
    (maar houd dit in de gaten!)

7.Controleer voordat u gaat rijden of het batterijpercentage voldoende is.
8.De 1-click vouwhendel moet op z’n plaats zitten en veilig verzekerd.

2.Rij instructies
1.Neem voor de veiligheid van u en anderen de verkeersregels in acht. U zou op 
    het fietspad moeten rijden, niet op voetpaden samen met mensen, niet geschikt 
    voor hobbelige of steile wegen en/of trappen. Op de weg rij langzaam of stap af, 
    op glad terrein rijd langzaam. Bij regen,  sneeuw en op natte wegdek raden wij 
    aan om NIET te rijden.
2.Het rijden op een E-scooter is geen probleem in de regen, maar je UrbMob moet 
    niet onderlopen! Zorg er voor dat het water NIET in het batterij compartiment of 
    in de interne bedrading van de motor loopt, let hier goed op want deze 
    waterschade valt NIET onder uw garantie!
3.Invloed van batterijtemperatuur; wanneer de temperatuur daalt tot 0 graden 
    Celsius (en lager) kan de batterij-lading afnemen. Eenverminderede batterij 
    lading zal de kilometerstand verminderen; zodra de temperatuur weer stijgt, zal 
    de batterij weer normaal functioneren. 
4.Vermijd luchtvochtigheid, hoge temperatuur, corrosie omstandigheden, 
    blootstelling aan direct & langdurig zonlicht en regen. Deze natuurlijke elementen 
    kunnen je E-scooter beschadigen zowel aan de buitenkant (corrosie aan de lak) 
    als ook aan de binnenkant (sluiting in het elektronische circuit) dit alles kan 
    resulteren in defecten en/of ongevallen.
5.Voor de veiligheid van andere leen je E-scooter niet uit aan mensen die geen 
    ervaring met E-scooters hebben en deze dus ook niet kunnen bedienen.
6.Verminder alstublieft uw snelheid bij het maken van bochten en vermijd scherpe 
    bochten; let op de verkeersborden, rijd niet in de directe omgeving met andere 
    mensen, raadpleeg de batterij-indicator die het vermogen aangeeft  
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3.Stuur bediening uitleg

A: Gele knop (laag/hoge snelheid modus optie)
B: Rode knop (enkele/dubbele motor modus = optie bij gtR model) 

4.Dashboard bediening uitleg

(meer lampjes =  meer batterij-vermogen). Let op bij storingen dat u DIRECT 
afstapt en de E-scooter aan de hand neemt ( bv bij remstoring, stroomstoring, 
display storing, etc) in dit geval moet u de E-scooter onmiddellijk uitschakelen en 
het de storing controleren. 
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5.Product weergave



6.Opvouw instructies

Trek aan de rode hendel in de richting van de 
Peil om het stuur van de step in te klappen.

7.Oplaad instructies

Plug de adapter in de oplaad poort aan de zijkant van 
het stepdeck bij het voorwiel. 

! BELANGRIJK !
De batterij spanning dient ALTIJD op pijl gehouden te worden, óók in periodes 
(zoals bv de winter) wanneer de E-scooter voor een langere periode niet wordt 
gebruikt! Het niet goed opvolgen van deze richtlijn kan lijden tot een defecte 
batterij wat NIET gedekt wordt door de garantie!



8.Op de juiste manier opladen

1.Wanneer je aan het einde van je rit ben en/of wanneer de batterijspanning laag 
    is moet je onmiddellijk opladen. Bij langdurige opslag bij geen gebruik (bv tijdens 
    de winter) moet de batterij voldoende elektriciteit hebben en houden!, u dient 
    derhalve ELKE MAAND de batterijspanning te controleren en indien nodig bij te 
    laden. Tijdens het opladen moet de aan / uit-schakelaar worden uitgeschakeld. 
    Het niet correct opvolgen van deze richtlijn kan lijden tot schade of definitief 
    defect aan uw batterij welke NIET door uw garantie wordt gedekt!
2.Houd kinderen uit de buurt van de plaats waar uw E-scooter word opgeladen.
3.Laad alleen op in een droge en geventileerde omgeving. Vermijd vocht, en houd 
    de E-scooter uit de buurt van ontvlambaar en explosieve materialen.
4.Voor het opladen van uw E-scooter dient de meegeleverde oplader te worden 
    gebruikt. Wanneer dit niet gebeurd kan dit invloed hebben op de levensduur van 
    de batterij. Het niet correct opvolgen van deze richtlijn kan lijden tot schade of 
   definitief defect aan uw batterij welke NIET door uw garantie wordt gedekt!
5.Zorg bij het opladen van uw E-scooter dat de laadplug en de laadpoort in 1 
    (rechte) lijn staan alvorens u de plug in de laadpoort .
6.De maximale continue oplaadtijd is 18 uur. Wanneer de batterij langer word 
    opgeladen dan 18 uur aan één stuk door kan dit de levensduur van de batterij 
    beschadigen en is er tevens brand gevaar! Het niet correct opvolgen van deze
    richtlijn kan lijden tot schade of definitief defect aan uw batterij welke NIET door 
   uw garantie wordt gedekt!
7.Trek na het opladen eerst de stekker uit het stopcontact en trek daarna de 
    stekkerplug uit uw E-scooter. Volg deze instructies nauwkeurig op!
8.Wanneer de oplader power indicator op licht geeft dit aan dat de stroom is 
    aangesloten om te beginnen met opladen. Wanneer het oplaadindicator groen 
    wordt betekend dit dat het opladen voltooid is.

9.Correct gebruik van de batterij

1.De gebruiker moet de batterij op volledig vermogen houden, verlies van 
    elektriciteit zal het de levensduur van de batterij beïnvloeden.
2.De batterij moet periodiek worden opgeladen (meestal 1x per maand) wanneer 
    deze niet in gebruik is geweest (bv gedurende de winter).
3.De batterij mag niet bloot gesteld worden aan open vuur en hoge temperaturen. 
    De batterij mag niet in het vuur worden gegooid. Directe blootstelling aan 
    zonlicht is ten strengste verboden!



126x70x136cm

128x70x48cm

Motorkracht gtS

Batterij

Materiaal

Klimhoek

Top snelheid

Maximale draagkracht

Actieradius

Oplaad tijd

Maat

Koplamp

Remmen

Vering

Netto gewicht

Step afmetingen

Step afmetingen 
opgevouwen

60V 1600W (gtR = DUAL ENGINE)

Lithium batterij  60V 18AH

Hoge kwaliteit staal en aluminium

60 graden

30 km/h  (gtR 50-65 km/u)

150 kg

40-50KM (afhankelijk uitvoering)

5-6 uur

11 inch Off-road Tubeless banden

2 x LED koplamp voor en achterlicht 
met remlicht. + Electrische claxon

Voor en achter schrijfremmen

Dubbele voor en achter vering

40 kg

4.Wanneer de batterij wordt opgeladen voorkom over-belading!
5.Wanneer de batterij beschadigd of misvormd is moet de batterij onmiddellijk 
    worden vervangen.
6.Gebruik absoluut geen draad of geleider om de positieve en negatieve pool van 
    de batterij te verbinden. Hiermee beschadigd u de batterij en is tevens 
    brandgevaarlijk.
7.Laad de batterij niet onmiddellijk op nadat je een lange rit heb gemaakt met uw 
    E-scooter. Laat de step minstens 30 minuten uit en stil staan om de warmte af te 
    voeren alvorens deze opnieuw op te laden
8.Het niet correct opvolgen van deze richtlijn kan lijden tot schade of definitief 
    defect aan uw batterij welke NIET door uw garantie wordt gedekt!

10.De technische gegevens



1.Probeer het gebruik op hobbelige wegen, zandwegen, grind en trappen te 
    vermijden om velgvervorming en schade aan uw UrbMob E-scooter te 
    voorkomen. 
2.Gebruik niet enkel de voorrem bij hoge snelheid of op een helling om te 
    voorkomen dat u door het zwaartepunt naar voren valt, gebruik ten alle tijden 
    de voor- & achterrem gelijktijdig!
3.U dient de veiligheid en betrouwbaarheid van de rem, frame, stuur, banden, enz 
    ,zelf te controleren voordat u gaat rijden om ongevallen te vermijden.
4.Kalibreer de schijfremmen en stel deze bij indien nodig. Gebruikt GEEN olie in
    geval van defecte remmen, daar dit ene langere remweg kan veroorzaken.
5.Hang geen (zware) voorwerpen aan het stuur. Hierdoor kan het stuur wellicht 
    niet meer goed draaien waardoor ongevallen kunnen ontstaan.
6.E-scooters zijn ALLEEN geschikt voor één persoon om te berijden. Het gebruik 
    van meerdere personen tegelijk word de maximale draagkracht overschreden en 
    brengt u uw zelf en anderen in gevaar, daarnaast kan het uw E-scooter kapot 
    maken. 
7.Bij rijden in de regen gebruik GEEN paraplu met één hand. Hierdoor heeft u maar
    één hand vrij om de step te besturen en kunnen er ongelukken ontstaan. Houd u 
    tijdens het rijden bewust aan de lokale verkeersregels.

11.Waarschuwingen
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