


IMPORTANT addresses 
In order te secure a smooth & safe ride on your UrbMob E-scooter we have 
summarized hereunder the important addresses and links for easy navigation:  

 Most actual Instruction manual can be found here: www.UrbMob.eu/manual  

 Service department & info can be found here: www.UrbMob.eu/service  

 General (sales) info, sent email to info@PRO-mounts.eu subject “UrbMob” 

 Maintenance videos can be found here: www.UrbMob.eu/maintenancevideo  

 Tips & Tricks videos can be found here: www.UrbMob.eu/tipsvideos 

 Repairing & replacing Tyre videos can be found here: www.UrbMob.eu/tyrevideo  

 Charging battery video can be found here: www.UrbMob.eu/batteryvideo 

 Folding & unfolding video can be found here: www.UrbMob.eu/foldingvideo  

 Assembling videos can be found here: www.UrbMob.eu/assemblingvideo  

 Safety videos can be found here: www.UrbMob.eu/safetyvideo 

 Spare parts can be found here: www.UrbMob.eu/shop/parts 

 General shop can be found here: www.UrbMob.eu/shop  

 the latest updates & info’s can be found here: www.UrbMob.eu/news  

 To register your UrbMob E-scooter go here: www.UrbMob.eu/registration  
 

We wish you much fun & many save km’s with your UrbMob E-scooter! 

 

BELANGRIJKE adressen 
Om een fijne & veilige rit op uw UrbMob E-scooter te kunnen maken, hebben 
we hieronder de belangrijkste adressen en links samengevat:  

 De meest actuele handleiding vind u hier: www.UrbMob.eu/manual 

 Service afdeling & info vind u hier: www.UrbMob.eu/service 

 Algemene info, zend e-mail naar info@PRO-mounts.eu onderwerp "UrbMob" 

 Onderhoudsvideo's vindt u hier: www.UrbMob.eu/maintenancevideo 

 Tips & Trucs video’s vind u hier: www.UrbMob.eu/tipsvideos 

 Reparatie & band vervangen video's vindt u hier: www.UrbMob.eu/tyrevideo 

 Batterij opladen video vind u hier: www.UrbMob.eu/batteryvideo 

 In- & uitklap video vind u hier: www.UrbMob.eu/foldingvideo 

 Montagevideo's vind u hier: www.UrbMob.eu/assemblingvideo 

 Veiligheid video's vind u hier: www.UrbMob.eu/safetyvideo 

 Reserveonderdelen vind u hier: www.UrbMob.eu/shop/parts 

 Algemene shop vind u hier: www.UrbMob.eu/shop 

 De laatste updates & info's vind je hier: www.UrbMob.eu/news  

 Om je UrbMob E-scooter te registreren ga je hier: www.UrbMob.eu/registration  
 
We wensen u veel plezier & vele veilige km’s met uw UrbMob E-scooter 
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SAFETY INSTRUCTIONS 
   PLEASE READ THE USER MANUAL THOROUGHLY BEFORE OPERATING 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
It is highly recommended to start your first UrbMob E-scooter experience with a friend. 
Having a spotter during initial use will increase your confidence and help you become 
acclimated to your UrbMob E-scooter. Always wear the proper safety gear before 
operating. Before riding, please read the User Manual carefully, and follow all Safety 
Precautions. Improper use of this product can lead to property damage, serious bodily 
injury, and/or death. The information in this User Manual will help you better 
understand, enjoy and maintain your UrbMob E-scooter. 

 

 Please always wear helmet and protective knee & elbow pads 

 Do not ride in the crowded places 

 Do not ride on wet and/or icy underground 

 We do not suggest kids under 12 to ride it  

 Do not ride when temperature is under -1° due to frozen (slippery) roads 

 UrbMob & PRO-mounts are NOT responsible for any damage or personal harm  
caused by the use of the UrbMob mobility products  

 E-scooter is only a device for entertainment, not a vehicle! But once you driving to  
public area, the E-scooter brings certain risks for your safety . For  the  sake  of   
your  safety  and  others safety,  you must  strictly follow the instructions  
outlined in this manual . 

 If you are moving in the opposite direction, stick to the right and slow down. 
 
 



 

 You should understand that if you ride an E-scooter in a public place, you must 
comply with all recommendations for safety. Also do not forget that there is a  
possibility of collision. Due to violation of pedestrians or vehicles traffic rules, there  
is also a risk of injury, due to improper operation of the unit. As in other types of 
vehicles, the higher a speed of this E-scooter, the greater a braking distance. On 
some smooth road emergency braking may cause skidding of scooter, loss of 
balance and even fall. Therefore, during moving of scooter you need to be vigilant, to 
adhere to an appropriate speed. Keep a safe distance from pedestrians and / or 
other vehicles. Riding on unfamiliar terrain, keep vigilance & appropriate speed. 

 While riding an E-scooter, respect rights of pedestrians. Do not scare them, 
especially children. If you are moving in the same direction with pedestrians, try to 
stick to the left side as much as possible (for right-hand traffic countries). 

 Please strictly following your country road rules to driving and also strictly abide by 
rules set out in the instructions and safety recommendations. Violation of the 
above rules may result financial expenses, personal injury, occurrence of traffic 
accidents, legal disputes, conflict and other unpleasant situations.  UrbMob by 
PRO-mounts do not bear any direct or joint and several liability. 

 To avoid personal injury, do not loan electric scooter to others whom do not know 
how to drive. Please spend a training before you transfer your scooter to friends, as 
well as teach him (her) must be wear the proper safety gear like Helmet & pads. 

 Please do inspect scooter carefully before each use. If you find shattered parts, 
battery life has decreased obviously, tyres leak air or there are signs of excessive 
wear, uncharacteristic sounds when turning or other abnormal symptoms, please 
discontinue use of the scooter immediately, don't drive it reluctantly. 

 

 Fold and Transportation 
To Fold & unfold your UrbMob E-scooter 

Make sure your E-scooter is switched-off, hold the front pole, loosen a lock 
lever/handle and lower a steering rack. Adding a steering rack in a horizontal position 
and secure it by inserting a hook through a special ring, which is located on the rear 
wheel mudguard. To Assemble the scooter, disconnect a steering rack lock from a hook of  
a mudguard, and then lift it into a vertical position and lock a lever . 
 
 



 

To Transportation your UrbMob E-scooter 

After your fold your E-scooter you can transfer it easily with one hand 

 

 Daily Maintenance and Storage 
Clean and store Electric Scooter 
If you find any stains on electric scooter housing, use a soft damp cloth to wipe the 
E-scooter; You can use toothpaste and a toothbrush to clean the scooter from stains, 
and then wipe it clean with a damp cloth. If you find scratched on parts, made of 
plastic, use sandpaper or other grinding materials for their polishing. 

 
WARNING: Do not use alcohol, petrol, kerosene or other corrosive solutions, volatile  
chemical solvents to clean the vehicle. Otherwise it will cause serious damage to the  
scooter body and can disrupt a structure of internal elements. Do not wash electric  
scooter under a strong pressure of the water, make sure the scooter is in the off-  
status. In addition, after charging of the vehicle, it is necessary to insert a plug back  
to a charging connector, otherwise you may get an electric shock, or may have    
serious water damage cause from water falling into this hole, may have serious water  
damage. 
If you do not use the scooter, store it in a dry, cool place and do not leave the unit for 
a long time on the street. Leaving the device under the sun/in extremely high/over- 
low temperature can cause rapid aging of an outer body and wheels of E-Scooter or  
reduce battery life. 
 
Maintenance of the UrbMob E-Scooter battery 

 Do not use batteries from other brands in order to avoid a dangerous situation; 

 Do not open or disassemble the battery to prevent electric shock. Avoid contact  
with metal objects to prevent an occurrence of a short circuit. Otherwise the 
battery may have malfunction or can injure the user; 

 It is recommended to use an AC adapter that comes in original configuration of  
 the E-scooter, to prevent an occurrence of an accident or fire of the vehicle; 
 
 
 
 



 Improper disposal of used batteries and accumulators is the cause of severe  
 environmental pollution. Please dispose of batteries in accordance with local  
 laws. Please do not dispose of batteries together with food waste. Protecting  
 the environment together! 

 After each use of the device charge the battery to prolong its service life. 
 
Do not store the scooter battery in rooms with temperatures, that exceed 50℃ or-
20℃ (for example do not leave the battery of Electric Scooter and other batteries in 
cars in summer time on the hot sun), do not leave the battery near fire. As a result 
of these actions may deteriorate the battery overheating and can even cause 
inflammation. 
 
If within 30 days the scooter is not used, charge the battery and keep the device in 
a cool dry place. Every 60 days you need to charge the battery otherwise there is 
the likelihood of its failure, which is not subject to warranty services. 
 
Avoid a full discharge of the device, it will to extend battery life. When using the 
device at normal room temperature the battery will be able to ride much greater 
distance and its performance will be better but if you use the scooter at 
temperatures below 0-C, vehicle performance and permeability decrease. 
 
At-20C a travelled distance is less, than the scooter in the normal conditions of half 
or even less. If a temperature rises, a travelled distance by the vehicle will also 
increase. You can check remaining distance in the Application. 
 
Note: A fully charge scooter runs about 120-180 days of standby time. The battery 
has a smart chip that stores information about its charging-discharging. If you are 
not charging the battery for a long time, it can cause serious damage, for which it is 
impossible to charge the device again. This kind of damage is not included in free 
warranty service. (Caution: DO NOT disassemble the device by unauthorized 
people, as there is a risk of electric shock or serious injury as result of a short 
circuit. 

 

Safety Instructions 
In order to remain safe while driving your E-scooter we strongly advice you follow 
these instructions, in all time keep your head cool and think straight! NEVER lend 
your E-scooter to a young and unexperienced driver, first teach him to drive 
following our instructions below. ALWAYS safeguard the rules and protect yourself 
by means of a Helmet, Knee & Elbow pads.  



 

 
 

It is NOT recommended driving during 
rainy or icy weather conditions! 

It is recommend to slightly bend your knees to 
better adjust to a rough road. If you are travelling on 
a rough road, stick to low speed (5-10km/h) 

 

 

 

 

 

 

 

Entering into any room, elevator, etc. Be careful 
not be injured by the reduced door-frame size! 

Please DO NOT add speed when descending 
from a hill! 

 

 

 

 

 

 

 

While walking with a scooter, DO NOT  
press  the  speed  knob/handle! 

When  driving it is recommended to go around 
various obstacles on a road, DO NOT try to go over! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Please DO NOT hang any backpacks or other 
bags on the handlebar while driving! 

When driving it is FORBIDDEN to place one 
foot on the deck and one on the floor! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

It is FORBIDDEN to drive through puddles 
which exceeds depth of 2cm. 

NEVER ride a scooter more than one person! 
DO NOT hold child in arms when riding! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DO NOT leave hands while riding, keep at 
ALL TIMES both hand on the steering wheel! 

DO NOT ride E-scooter up- or down on steps 
or jump over obstacles! 

 

 
 
 
 
 



 

 
Additional Warranty & Liability Terms: 
Warranty information 
In all countries subject to EU law, UrbMob by PRO-mounts accepts liability for material 
defects for two years from the date of sale. One of UrbMob's requirements to assume 
this liability is that you use and maintain your UrbMob in accordance with all of the 
terms described in this manual and any additional terms on our website 
www.UrbMob.eu/manual which is always the most current version. Liability for 
material defects does not cover normal wear and tear that occurs as a result of the 
manufacturer's intended use of the product. Parts such as the battery, the engine, the 
brake system, the drive system, the handles and all other unnamed parts are all 
subject to wear from use. Where applicable, each UrbMob is backed by our two-year 
full manufacturer's warranty for the original owner against all manufacturing defects. 
UrbMob warrants this product, including all individual parts, against material and / or 
construction defects as follows: 
The warranty conditions below can be changed at any time; the most recent version of 
these warranty conditions can be found online at www.UrbMob.eu/manual The parts 
of UrbMob including the frame, handlebar with grips, brakes, lighting, deck, rims, 
engine, throttle, control unit, cable set, display , standard, UrbMob reflectors, 
hardware and batteries are warranted to be free from defects in materials and / or 
construction for a period of 2 years from the original date of purchase. The warranty 
on the battery does not cover damage from voltage surges, the use of an incorrect 
charger, improper maintenance or other such abuse, disassembly, normal wear or 
water damage. 
 
Warranty exclusion 
• Liability for material defects does not cover normal wear and tear arising from the 
use of the product intended by the manufacturer. Parts such as the battery, engine 
system, brake system, drive system, handles are all subject to wear and tear and are 
not covered by warranty for normal wear and tear. 
• Damage resulting from the use of the UrbMob in a competition or other applications 
that are not part of the normal intended use. 
• Damage due to incorrect tools, incorrect (dis) assembly or incorrect or negligence of 
maintenance on the UrbMob. 
• Damage resulting from the addition of non-standard equipment, parts or 
modifications. 
  
 
 
 



 

 
Additional warranty conditions 
This warranty does not cover damage or defects resulting from failure to follow the 
instructions in this user manual, force majeure, accidents, misuse, negligence, abuse, 
commercial use, changes, modifications, improper assembly, wear, installation of parts 
or accessories that are not are originally intended or compatible with the UrbMob as 
sold, operating errors, water damage, extreme driving, stunt driving, improper follow-
up maintenance, or normal wear and tear of consumables designed to wear over time, 
including eg inner and outer tires, brake pads & discs, inner and outer cables, grip tape 
& handles. 
UrbMob by PRO mounts is not liable and / or responsible for any damage, malfunction 
or loss caused by unauthorized maintenance or the use of unauthorized parts. Under 
no circumstances will UrbMob by PRO mounts be responsible for any direct, indirect, 
or consequential damages, including, but not limited to, damage from personal injury, 
property damage, or economic loss, whether based on contract, warranty, negligence, 
or product liability in connection with UrbMob's products. All claims under this 
warranty must be made to UrbMob. The dated proof of purchase is required for 
warranty claims. 
 
Pre-Ride Checklist 
As with any E-scooter you are required to perform routine maintenance & checks from 
time to time to ensure that it functions properly for the coming period. This includes 
periodic adjustments, replacing worn parts and keeping the UrbMob clean. Below are 
some steps you need to take to keep your UrbMob running great! 
  
For your first ride 
Brakes may drop slightly straight out of the package, this is normal and will disappear 
after some use. Ensure that the brake cables are properly routed after the handles 
have been mounted. Moving the handles to the left or right should not pull hard on 
the cables or cords. 
 
For every ride 
The battery is full, the tires are sufficiently inflated, the brakes work adequately, the 
wheels are free of dirt, there is nothing going on? 
 
DO NOT use! 
The UrbMob should not be used by persons with reduced physical, sensory or mental 
capabilities, persons with Alcohol or other narcotics. UrbMob by PRO-mounts 
excludes any liability resulting from this use! 

 



 

VEILIGHEIDS INTRUCTIE 
 LEES DEZE HANDLING VOORDAT JE, JE URBMOB IN GEBRUIKT STELT 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het is ten zeerste aan te raden om je eerste UrbMob E-scooter ervaring met een vriend 
te starten. Het hebben van een helpende hand tijdens het eerste gebruik zal uw 
vertrouwen verhogen en u helpen wennen aan uw UrbMob E-scooter. Draag altijd de 
juiste veiligheidsuitrusting voordat u gaat beginnen. Lees voor het rijden de 
gebruikershandleiding zorgvuldig en volg alle veiligheidsmaatregelen. Oneigenlijk 
gebruik van dit product kan leiden tot materiële schade, ernstig lichamelijk letsel en/of 
de dood. De informatie in deze gebruikershandleiding helpt u uw UrbMob E-scooter 
beter te begrijpen, te genieten en te onderhouden.  

 Draag alsjeblieft altijd een helm en beschermende knie & elleboog pads; 

 Rijd niet op de drukke plaatsen; 

 Rijd niet op natte en/of ijzige ondergrond; 

 We raden kinderen onder de 12jaar niet aan om er mee te rijden; 

 Niet rijden als de temperatuur onder -1° is door bevroren (gladde) wegen; 

 Als u zich in de tegenovergestelde richting beweegt, houdt u zich aan de  
rechterkant en reduceer snelheid. 

 UrbMob & PRO-mounts zijn NIET verantwoordelijk voor schade of persoonlijke  
schade veroorzaakt door het gebruik van de UrbMob mobiliteitsproducten. 

 U moet begrijpen dat als u op een E-scooter rijdt in een openbare plaats, u moet 
voldoen aan alle aanbevelingen voor veiligheid. Vergeet ook niet dat er een 
mogelijkheid van botsing is. Als gevolg van overtreding van de verkeersregels voor  



 

 voetgangers of voertuigen is er ook een risico van letsel, als gevolg van onjuiste  
werking van de E-scooter. Net als bij andere typen voertuigen, hoe hoger de 
snelheid van deze E-scooter, hoe langer de remweg is. Op een vlakke weg 
noodremmen kan leiden tot het slippen van je E-scooter, verlies van evenwicht en 
zelfs vallen kunnen het gevolg zijn. Daarom moet je tijdens het rijden op je E- 
scooter waakzaam zijn en je aan een passende snelheid houden. Houd een veilige 
afstand tot voetgangers en/of andere voertuigen. Rijden op onbekend terrein, 
houd waakzaamheid & passende snelheid.  

 Tijdens het rijden op uw E-scooter respecteert u de rechten van voetgangers. Maak 
ze niet bang, vooral kinderen niet. Als u in dezelfde richting met voetgangers rijd 
probeer deze zoveel mogelijk aan de linkerkant te houden.  

 Gelieve de landelijke verkeersregels strikt te volgen en ook strikt houden aan de 
regels die in de instructies en veiligheidsaanbevelingen staan. Overtreding van de 
bovenstaande regels kan leiden tot financiële kosten, persoonlijk letsel, het 
optreden van verkeersongevallen, juridische geschillen, conflicten en andere 
onaangename situaties. UrbMob van PRO-mounts dragen geen (in)directe 
aansprakelijkheid ten gevolgen van het overtreden van deze voorschriften.  

 Om persoonlijk letsel te voorkomen dient u uw E-scooter niet uit te lenen aan 
anderen die niet weten hoe de E-scooter te berijden. Voordat u uw E-scooter 
uitleent geef deze persoon eerst een training in hoe de UrbMob te gebruiken en 
leer hem/haar dat ze de juiste veiligheidsuitrusting moet dragen en veiligheids-
voorschriften in acht moeten nemen, zoals een helm & knie/elleboog beschermers.  

 Gelieve je UrbMob E-scooter zorgvuldig te inspecteren voor elk gebruik. Als u 
gehavende onderdelen vindt, de levensduur van de batterij duidelijk is afgenomen, 
banden lucht lekken of er tekenen zijn van overmatige slijtage, on karakteristieke 
geluiden bij het rijden of andere abnormale symptomen, stop dan onmiddellijk met 
het gebruik van de E- scooter, rijd er dan niet mee! 
 

 Dubbelklappen & meenemen 
Hoe vouw je je UrbMob dubbel en neem je hem mee 

Zorg ervoor dat uw E-scooter is uitgeschakeld, houd de stuurstang vast, maak de 
ontgrendel los en laat de stuurstang zakken. Plaats de stuurstang in een horizontale 
positie en zet het vast (click) met de speciale ring. Om je E-scooter te monteren volg 
je deze instructies in omgekeerde volgorde. 



 

Je UrbMob E-scooter meenemen 

Nadat je je E-scooter hebt dubbel gevouwen kan je hem eenvoudig meenemen. 

 

 Dagelijks onderhoud en opslag 
Schone E-scooter in de opslag 

  Als u vlekken op uw E-scooter heeft gebruik dan een zachte vochtige doek om uw E- 
 scooter schoon te vegen; U kunt bv tandpasta en een tandenborstel gebruiken om de  
 vlekken van de E-scooter te verwijderen en dan daarna met een vochtige doek af  
 te vegen. Als u krasjes op (plastic) onderdelen heeft, probeer deze dan met (extra)  
 fijn schuurpapier of polijstmateriaal te polijsten.  
  

WAARSCHUWING: Gebruik geen alcohol, benzine, kerosine, vluchtige chemische 
oplosmiddelen of andere corrosieve oplossingen om je E-scooter schoon te maken. 
Anders zal het ernstige schade aan het scooterlichaam veroorzaken en kan het een 
structuur van interne elementen verstoren. Was de E-scooter niet onder een sterke 
druk van het water (hogedruk reiniger), zorg ervoor dat de E-scooter in de UIT-status 
is. Bovendien is het na het opladen van je E-scooter noodzakelijk om de stekker-plug 
terug te plaatsen in de oplaadconnector, doe u dit niet dan kan u een elektrische 
schok krijgen of ernstige water/stroomschade veroorzaken door water dat in dit gat 
valt met ernstige waterschade tot gevolg. Als u de E-scooter niet gebruikt, bewaar 
deze dan op een droge & koele plaats en laat het apparaat niet voor een lange tijd op 
straat staan. Het verlaten van de E-scooter onder de zon en/of in extreem hoge en/of  
lage temperatuur kan leiden tot een snelle veroudering van onderdelen zoals bv de 
wielen, kabels en andere onderdelen van je E-Scooter, daarnaast kan het de 
levensduur van uw batterij verminderen. 
 
Onderhoud van de UrbMob E-Scooter batterij  

 Gebruik geen batterijen anders dan het originele merk om een gevaarlijke situatie 
 te voorkomen;  

 Open of demonteer de batterij niet om elektrische schokken te voorkomen.  

 Vermijd contact met metalen voorwerpen om kortsluiting te voorkomen. Anders  
 kan de batterij defect zijn of de gebruiker verwonden; 
 



 

 Het wordt aanbevolen om een wisselstroomadapter te gebruiken die in de 
originele set van de E-scooter wordt meegeleverd; 

 Onjuiste verwijdering van gebruikte batterijen en accu's is de oorzaak van  
ernstige milieuvervuiling. Gooi batterijen weg in overeenstemming met de lokale  
wetgeving. Gooi batterijen niet samen met voedselverspilling weg. Samen het  
milieu beschermen!  

 Na elk gebruik van het apparaat laadt de batterij op om de levensduur te 
verlengen.  

 Bewaar de scooterbatterij niet in kamers met temperaturen die meer dan 50°C  
Of -20°C bedragen (laat bijvoorbeeld de batterij van elektrische scooter en andere  
batterijen in de zomer niet in auto's achter onder de hete zon) 

 Laat de batterij niet in de buurt van het vuur achter. Als gevolg van deze actie kan  
de batterij oververhitting en kan zelfs ontstekingen veroorzaken.  

 Als de scooter binnen 30 dagen niet wordt gebruikt laadt u de batterij op en  
 bewaart u het apparaat op een koele en droge plaats.  

 Elke 60 dagen moet u de batterij opladen anders is er de kans op een storing die 
niet onderworpen is aan de garantie.  

 Vermijd een volledige ontlading van het apparaat, het zal de levensduur van de 
batterij verlengen.  

 Bij het gebruik van de E-scooter bij normale kamertemperatuur zal de batterij in  
staat zijn om een veel grotere afstand te rijden en de prestaties zullen beter zijn, 
maar als u de E-scooter gebruikt bij temperaturen onder de nul graden 
verminderen de prestaties van uw E-scooter.  

 Bij -20C is de actieradius minder dan in de normale omstandigheden, dit kan zelfs  
 de helft minder zijn! Als de temperatuur stijgt, zal de actieradius door uw E- 
 scooter ook toenemen. 

 
Opmerking: Een volledig opladen scooter heeft ongeveer 120 tot 180 dagen stand-
by tijd. De batterij heeft een slimme chip die informatie over het opladen opslaat. 
Als u de batterij lange tijd niet oplaadt kan deze chip ernstige schade veroorzaken, 
waarvoor het apparaat niet opnieuw kan worden opgeladen. Dit soort schade is 
NIET inbegrepen in de garantie! (Let op: Haal het apparaat NIET uit elkaar omdat er 
een risico bestaat op een elektrische schok of ernstig letsel als gevolg van 
kortsluiting, daarnaast verliest u uw garantie! 

 

Veiligheidsinstructies 
Om veilig te blijven tijdens het rijden met je E-scooter raden we je ten zeerste aan 
deze instructies op te volgen, ten aller tijde je hoofd koel houden en helder denken! 
Leen nooit uw E-scooter uit aan een jonge en onervaren bestuurder, leer hem/haar 
eerst om te rijden volgens onze instructies hieronder. Lees de regels en bescherm 
jezelf door middel van een Helm, knie & elleboog beschermers.  



 

 
 

Het is NIET aan te raden om te rijden 
tijdens regenachtige of ijzige 
weersomstandigheden! 

Het is aan te raden om je knieën iets te buigen om je 
beter aan te passen aan een ruwe weg. houdt u op 
een ruwe weg vast aan LAGE snelheid (5-10km/h) 

 

 

 

 

 

 

 

Bij binnenkomst in een kamer, lift, poort, enz. 
Wees voorzichtig, niet gewond raken door de 
lagere deurframe hoogte! 

Gelieve GEEN snelheid toe te voegen bij het 
afdalen van een heuvel! 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens het lopen met uw E-scooter GEEN 
gas geven met het handvat! 

Tijdens het rijden is het raadzaam om obstakels te 
ontwijken, probeer er niet overheen te gaan! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Hang/plaats GEEN rugzakken of andere 
tassen aan het stuur tijdens het rijden! 

Tijdens het rijden is het VERBODEN om 1 voet 
op het dek en 1 voet op de grond te hebben! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het is VERBODEN om door plassen te rijden 
die de diepte van 2cm overschrijden. 

Rijd NOOIT met 2 personen of meer op uw E-
scooter! Houd GEEN kind in de armen tijdens 
het rijden! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laat GEEN handen vrij tijdens het rijden, houd 
te allen tijde beide handen op het stuur! 

Rijd NIET op trappen met uw e E-scooter. 
Spring ook NIET over obstakels! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Aanvullende garantie & aansprakelijkheidsbepalingen: 
Garantie-informatie 
In alle landen die onder de EU-wetgeving vallen, aanvaardt UrbMob by PRO-mounts 
aansprakelijkheid voor materiaalfouten gedurende twee jaar na de datum van 
verkoop. Eén vereiste van UrbMob om deze aansprakelijkheid op zich te nemen is dat 
je jouw UrbMob gebruikt en onderhoudt in overeenstemming met alle voorwaarden 
die zijn beschreven deze handleiding en eventuele aanvullende bepalingen op onze 
website www.UrbMob.eu/manual die ten aller tijde de meeste actuele voorwaarde 
toont. De aansprakelijkheid voor materiaaldefecten dekt geen normale slijtage die 
optreedt als gevolg van het door de fabrikant beoogde gebruik van het product. 
Onderdelen zoals de accu, de motor, het remsysteem, het aandrijfsysteem, de 
handvatten en alle andere niet benoemde onderdelen zijn allemaal onderhevig aan 
slijtage door gebruik. Waar van toepassing, zit op elke UrbMob onze tweejarige 
volledige fabrieksgarantie voor de oorspronkelijke eigenaar tegen alle fabricagefouten. 
UrbMob garandeert dit product, met inbegrip van alle afzonderlijke onderdelen, als 
volgt tegen materiaal- en/of constructiefouten:  
De onderstaande garantie voorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd; de 
meest recente versie van deze garantievoorwaarden zijn online te vinden op 
www.UrbMob.eu/manual De onderdelen van UrbMob waaronder bv het frame, 
stuurstang met stuur, remmen, verlichting, deck, velgen, motor, gashendel, 
regeleenheid, kabel set, display, standaard, reflectoren, hardware en accu's van 
UrbMob zijn gegarandeerd vrij van fabrieksfouten in materialen en/of constructie 
gedurende een periode van 2 jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. De 
garantie op de accu dekt geen schade door spanningspieken, het gebruik van een 
verkeerde lader, onjuist onderhoud of ander dergelijk misbruik, demontage, normale 
slijtage of waterschade. 

 
Uitsluiting van garantie  
• De aansprakelijkheid voor materiaaldefecten dekt geen normale slijtage, die 
optreden als gevolg van het door de fabrikant beoogde gebruik van het product. 
Onderdelen zoals de accu, het motorsysteem, het remsysteem, het aandrijfsysteem,  
de handvatten zijn allemaal onderhevig aan slijtage door gebruik en hierop is geen 
garantie van toepassing voor normale slijtage.  
• Schade als gevolg van het gebruik van de UrbMob in een wedstrijd of andere 
toepassingen die niet tot het normale bedoelde gebruik behoren.  
• Schade als gevolg van onjuist gereedschap, onjuiste (de)montage of onjuist nalatig 
onderhoud aan de UrbMob.  
• Schade die het resultaat is van het toevoegen van niet-standaard uitrusting, 
onderdelen of aanpassingen.  
 



 

Aanvullende garantievoorwaarden  
Deze garantie dekt geen schade of defecten als gevolg van het niet naleven van de 
instructies in deze gebruikershandleiding, overmacht, ongelukken, verkeerd gebruik, 
nalatigheid, misbruik, commercieel gebruik, wijzigingen, aanpassingen, onjuiste 
montage, slijtage, installatie van onderdelen of accessoires die niet oorspronkelijk zijn 
bedoeld voor of compatibel zijn met de UrbMob zoals deze is verkocht, bedienings-
fouten, waterschade, extreem rijgedrag, stunt rijden, onjuist vervolgonderhoud, of 
normale slijtage van verbruiksartikelen die erop gemaakt zijn om in de loop van de tijd 
te slijten, waaronder bv de binnen- en buitenbanden, remblokken & schijven, binnen- 
en buitenkabels, griptape & handvatten.  
UrbMob by PRO-mounts is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor enige 
schade, defect of verlies veroorzaakt door niet-geautoriseerd onderhoud of het 
gebruik van niet-geautoriseerde onderdelen. In geen geval zal UrbMob by PRO-mounts 
verantwoordelijk zijn voor enige directe, indirecte of gevolgschade, waaronder, zonder 
hiertoe beperkt te zijn, schade door lichamelijk letsel, materiële schade of economisch 
verlies, ongeacht of dit gebaseerd is op contract, garantie, nalatigheid of 
productaansprakelijkheid in verband met de producten van UrbMob. Alle claims in het 
kader van deze garantie moeten worden ingediend bij UrbMob. Het gedateerde  
aankoopbewijs is vereist bij garantie claims. 
 
Pre-Rit Checklijst  
Zoals met elke E-scooter ben je verplicht om af en toe routineonderhoud & checks uit 
te voeren om te verzekeren dat hij de komende periode goed functioneert. Dit houdt 
o.a. de periodieke aanpassingen, het vervangen van versleten onderdelen en het 
schoonhouden van de UrbMob in. Hieronder staan enkele stappen die je moet nemen 
om er voor te zorgen dat jouw UrbMob super blijft rijden! 
  
Voor uw eerste rit 
Remmen kunnen rechtstreeks uit de verpakking wat aflaten, dit is normaal en met enig 
gebruik verdwijnt dit. Zorg er voor dat de handremkabels goed geleid zitten nadat de 
handvaten zijn gemonteerd. De handvaten naar links of rechts bewegen zou niet de 
hard aan de kabels of snoeren moeten trekken.  
Voor elke rit  
Accu is vol, banden zijn voldoende opgepompt, remmen werken adequaat, wielen zijn 
vrij van vuil, er loopt niets aan? 
 
GEEN gebruik! 
De UrbMob dient niet gebruikt te worden door personen met een verminderde 
fysiek, zintuigelijk of mentaal vermogen, personen met gebruik van Alcohol of 
andere verdovende middelen. UrbMob by PRO-mounts sluit elke aansprakelijkheid 
uit ten gevolgen van dit gebruik! 



Folding E-Scooter
Manual
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(Please read this instruction carefully before use)
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1.Overview 

1.1 About the manual

For your safety riding , please read this manual carefully before using the e-
scooter to ensure that you can ride with the correct instruction.

Knowing all the warnings and cautions in this manual will help you ride your 
e-scooter better.

If you have any questions or cannot obtain the information you need from 
this manual, please contact our after-sales department.

 

1.2 The agreement

The following instructions are applicable to this user manual, please pay 
special attention to "warning", "note" and "prompt".

Warning Your actions may cause personal injury

Noted Information that users need to pay attention to or function tips

 

2.About Product 

This  e-scooter  is  a  unique,  efficient,  and  economical  personal  mobility  tool. 
Its extremely stylish and technologically styling design, and powerful lithium 
battery power will bring you a pleasant riding experience.

2.1 Picture
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2.2 Specification  

Specification Standard

Material Aluminum

Color Black

Range 15AH: 35-40km

Max Speed 25km/h

Net Weight 20kg

Max Load 120kg

Display LED

Tire Size Front 20 inch and Rear 16 inch

Brake Front&Rear Disc Brake

Product Size 1600*530*1050-1250mm

Folding Size 1560*280*820mm

Charger AC100-240V/50-60Hz

Charger Time 3~7 hours

Motor 350W high speed

Battery 36V 15AH ( 540Wh )

2.3 Display using： 

Turn on/off:         Use the key to turn on/off the electric scooter.

Switch gear: short press ( less than one second ) the function button can 
change the speed level. There are 3 speeds: model 1, model 2, model 3. 
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Switch the mileage area display: TRIP is displayed by default upon power-on. 
Press and hold (> 3 seconds) the function button to change different 
functions.

Single range (TRIP)-> Total range (ODO)-> Error code (ERR)

Note: Each time you turn off and then on, single range will be reset to zero, 
and total range will continue to accumulate.

ERR represents the error code. When a fault is detected, the ERR code will be 
displayed. At this time, press and hold (> 3 seconds) the function button to 
switch to view the current fault code. For the meaning of the fault code, refer 
to the attached table. 

Error code:
000---Normal  002--Brake error  006--Battery Low voltage   007---Moor error  
008--- Throttle error   009 Controller error 010--Display connection error   
011--Controller connection error

Battery low-voltage. When the battery level is low, the low-voltage (charging) 
sign  is  displayed  on  the  screen.  At  this  point  the  scooter  can  still  ride  a 
certain distance, but it is recommended to charge it immediately. 

2.4 Check packing

When the electric  scooter  is  sale  out from factory,   it  includes the following 
attachment.  Please  check  the  box.  If  there  is  a  shortage,  please  consult  the 
sales agent or the after-sales department.

Main body Charger

Product manual Tool bag

 
Warning:
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choosing  unapproved  components  or  installing  components  in  wrong  way 
will  damage  electric  scooter  and  even  cause  personal  injury,  in  order  to 
ensure the quality and safety,  All components needs to be approved by our 
company and make sure they are installed in correct way. Please do not try to 
ride an electric scooter which is not  installed in proper way. Do not remove 
and refit the electric scooter without the permission, otherwise it  may cause 
the electric scooter to be unrecoverable.

 

2.5 Assembly

Disassemble and take out the quick release from the front wheel
Then connect the quick release with the front fork part
Last assemble the quick release tightly

 

2.6 Folding

Fold and unfold by release and fasten the buckle( As show on picture)
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3. Charging

Step 1: the charge position is on the left side of the e scooter.

Step  2:  plug  the  charging  cable  into  the  charging  hole.(make  sure  the 
connection is dry)

Step  3:  the  indicator  lamp  of  the  charger  is  red  when  charging.  When  the 
lamp changes green, battery is full, please stop charging when it is full, or it 
will affect the battery life.

Step  4:  finish  the  charge  by  covering  up  the  charge  port  and  avoiding  the 
water.
3.2 Charging tips  

□ Charge at least 5 hours before the first operation.

□  To  maximize  the  battery  life,  please  charge once  per  month  or  after  two 
days of cycling. Please charge at the suitable temperature.

□  Not  charge  on  time  may  cause  battery  damage.  As  time  went  by,  the 
battery power will be totally out ,It is not good for battery.

□ Please use the batteries, chargers and cables supplied by the original 
manufacturer and prevent the battery from being overcharged.

□ Please ensure that the charger cables are connected correctly at ventilated 
environment.

□ Please make sure you use it  in a  dry environment.  Chargers or cables will 
never be allowed to touch water because it could lead to electric shocks. Do 
not  touch  with  wet  hands.  If  any  failure  occurs  during  charging,  unplug 
immediately.
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□ Be sure to pull out of the plug and don't pull the plug from the cable.

□ Do not allow the charger or cable to contact the sharp or hot items.

□ Perform visual inspection of the charger and charger cables regularly. 

□  If  the  charger  cable  has  obvious  damage.  Do  not  use  charger  to  avoid 
further damage, please contact for replacement.

□ Please do not repair the battery, charger or cable independently. Please 
contact us if there is any problem.     

4. Driving Instructions

4.1 Driving  

This  electric  scooter  is  a  technology  item  instead  of  walking,  if  you  don't 
understand  Operation specification  and ride,  that  will  lead  to  unpredictable 
risks.  For the freshman, especially  for the first  time users of  electric  scooter. 
We will write in detail about how to ride electric scooter properly, and list out 
the  precautions  while  riding,  please  make  sure  you  read  carefully  and  ride 
electric scooter as required. 

4.2 Instructions before driving  

Loss  will  be  caused  during  cycling  and  parking,  that  will  affect  the 
performance of the product. So before you ride the scooter, you must check 
the following things:
□ Check whether the parts of the scooter are installed stable and not 
damaged.
□ Check if brakes are in perfect condition.

□ Check if folding mechanism is locked.

□ Check if there is enough electricity.

□ Check if the tire is in good condition.

□ Check if scooter handle has any sign of loose, please tighten it if has.

□ You need to find a more open area for riding practice, at least 4m * 20m, 
inside or outside of the room are both suitable.
□ You need to familiar with the environment around you. Make sure you 
don't disturbed by cars, pedestrians, pets, bicycles and other obstacles.
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□ You need a skilled assistant next to you. The assistant needs to be able to 
operate the electric scooter and understand all the cautions and riding 
methods in this manual.

□ Please do not try on the smooth, slippery ground.

□ Please be sure to wear safety helmets and protective gear to avoid possible 
damage.

Warning:

The moisture will  cause the brakes to slow down, after  clean up the electric 
scooter, please dry the brakes in a safe place.
Avoid using this product in bad weather (e.g. snow, rain or ice).
Use this product in any environment, please check if the brake is normal.

 

5. Safety Instructions

This MK9S electric scooter is a personal mobility tool with a certain speed. Its 
technology  and  production  are  strictly  tested.  But  if  you  don ’ t  ride  it 
according  to  the  warnings  of  use  specified  in  this  manual,  may  bring  you 
riding  risk.  No  matter  when  and  where,  for  the  reason  of  the  fall,  out  of 
control,  collision,  including  not  abide  by  the  riding  requirements  of  this 
manual,  that  may  have  the  possibility  to  lead  to  injury  or  even  death.   In 
order to reduce risk and avoid damage, you must  read the manual carefully, 
watch the relevant security video, and follow below attentions: 

□ Wear a helmet and protective gear while riding.

□ We don't recommend ride to the slope which is more than 25 °, and do not 
speed up or slow down suddenly on the slope.

□ Pay attention to obstacles and slippery roads; Don't ride on the grass or 
crushed stone road.

□ Do not ride in the water exceed 30mm in depth.

□ It is forbidden to ride up and down the stairs.

□ It is forbidden to ride on roadway.

□ It is forbidden to soak the scooter in water.

□ Anyone who is less than 18 years old or older than 55 needs to be assisted 
when riding.

 8



□ Please make sure the electricity is full and the tire is normal before riding.

□ Don't try to speed fast before you are familiar with riding. Please speed up 
slowly.

□ The special nature of the lithium batteries require users to charge the 
scooter at least once a month. if the battery damage for not maintenance 
regularly, that is beyond the scope of the company warranty.

□ The scooter is used only for daily travel. Do not use it as an extreme sport 
and similar dangerous cycling.
 

6. Maintenance and Storage

6.1 Storage   

Avoid storing the scooter at  the direct  sunlight place(even if  storing in your 
car  trunk)  ,As  after  a  period  of  time,  the  scooter  body  and   the   battery 
temperature will reach to more than 50 degrees, the function and the scooter 
battery life will be damaged .

Avoid storing electric scooter in wet conditions.

When the scooter is out of usage, the battery will automatically loose power. 
You should test the battery electricity at least once one month, and charging 
in time to ensure that the battery is full of power. Avoid the battery run out 
of power over a long time because it may cause irreparable damage (such as 
battery deeply losing power).

In winter, the batteries may lose power faster because of low temperatures.

Inappropriate  storage  will  lead  to   the  lithium  battery  life  shorten  or  cause 
other  hidden  problems.  Please  store  the  electric  scooter  indoor  and  make 
sure the place is dry and the temperature ,humidity is suitable. 

6.2 Cleaning  

Before cleaning, make sure the scooter is turned off, unplug the charging line 
and cover the charging port. During the cleaning process, be careful keep the 
water out of charging port.

The grade of waterproof and dust proof is IP54, which is anti-splash and anti-
dust. Therefore, it is forbidden to immerse the electric scooter in water, which 
will cause permanent damage to the scooter.
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6.3 Maintenance  

Battery  and  power  equipment  can  not  be  discarded  as  general  household 
rubbish,  you  already  make  a  significant  contribution  to  the  environmental 
through ride scooter, in order to avoid unnecessary pollution.

Please handle your electric scooter and all  relevant parts (batteries) through 
the authorized processing facility.

Please follow the latest guidelines, if  you have any questions, please consult 
the distributor or contact the after sales department.

6.4 Inflate and replace inner and outer tires  

When there  is  a  low pressure  in  the  tire,  or  the  pressure  of  the  two  tires  is 
different,  please inflate it  in time. Make sure the pressure of the two tires is 
the same. The default Front tire pressure is 2.8 Bar, rear tire is 2.5 Bar.

If  you  need  to  change  a  tire  because  of  tire  burst,  please  contact  the 
authorized agent or after sales department for maintenance. (you can also go 
to the bicycle repair shop.)

6.5 Disc brake maintenance  

Insert  bend  to  the  brake  which  was  fixed  screw on  the  frame,  according  to 
the direction of  the screw "tight" at  right  and “loose” at  left,  first  turn to 
left gently, so that the brake can be slightly loose.

Then  left  (right)  hand  brakes  pinched,  aims  to  keep  the  rear  brake  pads 
pinched tightly.

Rightwards the bend to brakes, until the brake fixed tightly. Then loosen the 
brakes while it  return to original  position automatically.  After  that  there will 
not grinding if the brake pad in a suitable direction.
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7. Contact information and Warranty  

7.1 Contact information

If  you  have  any  questions  or  request  during  the  cycling,  please  feel  free  to 
contact us. we will try our best to offer you.

7.2 Warranty

We provide 1 year warranty (the scooter needs to be ridden in normal way)

Below situation is not in the scope of warranty:

(1) The shell of the battery is opened.

(2) The connect jack was broken by human reason.

(3) The appearance of the scooter is broken.

(4)  The failure or  damage caused by an irresistible  forces (such as  a  fire,  an 
earthquake, etc) or a natural disaster (such as a lightning strike).

(5) Beyond the warranty period
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1.Overzicht

1.1 over de handleiding

Voor een veilige rit, lees alstublieft eerst aandachtig de handleiding om er 
voor te zorgen dat u niet voor onverwachte problemen komt te staan.

Met de kennis van alle waarschuwingen en foutmeldingen in deze 
handleiding bereid u zicht voor op een veilige rit.

Als u verdere vragen heeft of niet voldoende informatie uit de handleiding 
kunt halen contacteer dan de .  info@UrbMob.euklantenservice

1.2 De overeenkomst
Lees de volgende instructies aandachtig door en heb extra aandacht 

voor woorden als 'waarschuwing'  & 'onthoud'.

Waarschuwing Acties die kunnen leiden tot ongevallen / verwondingen

Onthoud Informatie waar gebruikers aandacht aan moeten besteden

2.Over het product 

Deze UrbMob -scooter E is een uniek, efficiënt en  persoonlijk voertuig. 
Door het technische design en de krachtige lithium batterij ervaart u een 
plezante rit.

2.1 Afbeelding
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2.2 Specificaties 

Specificatie Standaard

Materiaal Aluminium

Kleur Zwart

Bereik  bereik 40 - 35 voor goed batterij, 15 hA km

Max Snelheid 25km/h

Netto gewicht 20kg

Max belasting 120kg

Display LED

Band grootte Voor 20 inch en achter 16  luchtbandeninch

Rem Voor & achter   schijf  menrem

Product afmetingen 1600*530*1050-1250mm

Afmetingen opgevouwen 1560*280*820mm

Oplader AC100-240V/50-60Hz

Oplaad tijd 3~7 uur

Motor 350W 

Batterij 36V 15A  (540Kw)H

2.3 Display gebruik： 

UAan/ it :  Druk de P ower button in om de E -scooter aan of uit te zetten.

Verander van versnelling: kort drukken ( korter dan 1 seconde ) de 
function knop veranderd het snelheids niveau. Er zijn 3 snelheids 
niveau's: mode 1, mode 2, mode 3. 
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De weergave van het kilometergebied wijzigen: TRIP wordt standaard 
weergegeven bij het inschakelen. Houd de functieknop ingedrukt (> 3 
seconden) om verschillende functies te wijzigen.

Enkel bereik (TRIP)-> Totaal bereik (ODO)-> Fout melding (ERR)

Onthoud: Elke keer dat u de E -scooter uit- en weer aan zet, wordt ed itr 
  afstand

 (TRIP) 
opnieuw op nul gezet en blijft het totale bereik (ODO)  toenemen.

ERR vertegenwoordigt ene  foutcode. Als er een fout wordt gedetecteerd, 
wordt de ERR-code weergegeven. Houd op dit moment (>  3 seconden) de 
functieknop ingedrukt om over te schakelen naar de huidige foutcode. 
Raadpleeg de bijgevoegde tabel voor de betekenis van de foutcode.

Foutcodes:
000---Normaal 002--Rem fout 006--Laag batterij percentage 007---Moor 
error 008--- Gashendel fout 009 Controller fout 010--Display verbinding fout 
011--Controller verbinding fout

Laag batterij percentage. Wanneer de batterij bijna leeg is, word het oplaad 
symbool weergeven op het display. Op dit moment kan de E -scooter nog 
rijden voor een bepaalde afstand maar het word aangeraden de E -scooter 
dan zo snel mogelijk op te laden.

2.4 Controlleer verpakking:

Controlleer thuis de inhoud van de doos nadat u het product in de winkel 
heeft gekocht. Bewaar de doos om deze later eventueel terug te brengen. In 
de doos zou u de volgende onderdelen moeten tegenkomen:

E-scooter Oplader (adapter + kabel)

Handleiding Gereedschap setje
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AARSCHUWINGW : 
 
Het kiezen van niet-goedgekeurde componenten of het verkeerd installeren van 
componenten zal de -E  scooter beschadigen en kan zelfs persoonlijk letsel 
veroorzaken. Om de kwaliteit en veiligheid te garanderen, moeten alle componenten door 
ons bedrijf worden goedgekeurd en ervoor zorgen dat ze op de juiste manier worden 
geïnstalleerd. Probeer alsjeblieft niet op een -E  scooter te rijden die niet op de juiste 
manier is geïnstalleerd. Verwijder en monteer de elektrische scooter niet zonder 
toestemming, anders kan de E-  scooter onherstelbaar worden.

2.5 Montage

Demonteer en verwijder de snelspanner van het voorwiel. 
Verbind vervolgens de snelspanner met het voorvorkgedeelte
Monteer als laatste de snelspanner stevig

2.6 Opvouwen

Vouw en ontvouw de step middels de hendel over te halen op de afbeelding
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3. Opladen

Stap 1: de oplaadpositie bevindt zich aan de linkerkant van de e-scooter.

Stap 2: steek de laadkabel in het laadgat. (zorg ervoor dat de verbinding 
droog is)

Stap 3: het indicatielampje van de oplader is rood tijdens het opladen. 
Wanneer de lamp groen wordt, is de batterij vol, stop dan met opladen, 
anders heeft dit invloed op de levensduur van de batterij.
Stap 4: voltooi het opladen door de laadpoort te bedekken en het water te 
vermijden.
3.2 Oplaad tips  

 - Laad de batterij helemaal op vóór het eerste gebruik

 - Om de levensduur van de batterij optimaal te benutten, Laad de batterij 
minimaal 1 keer per maand op. Laad op in geschikte temperaturen.

 - Niet optijd laden kan de levensduur van de batterij beinvloeden. Wanneer de 
batterij op langdurige termijn leeg is kan dit ook de levensduur beinvloeden.

-

-

-

 opgeladen. wordt veel te batterij de dat voorkom en fabrikant
 oorspronkelijke de van kabels en opladers batterijen, de ebruikG 

   omgeving. geventileerde
 een  inen aangesloten zijn correct laadkabels de dat ervoor orgZ 

   stopcontact. het uit stekker de onmiddellijk dan trek optreedt, storing een
 opladen het tijdens er Als handen. natte met aanraken Niet veroorzaken. kan

 schokken elektrische dit omdat water met komen aanraking in nooit mogen
 kabels of Opladers gebruikt. omgeving droge een in het u dat ervoor orgZ 
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-

-

-

-
  

   tekker!s de uit niet abelk de trek en stopcontact het uit stekker de Trek 

   items. hete of scherpe met komt contact inniet  oplader de dat ervoor orgZ 

  oplaadkabels. de en oplader de van uitinspectie  een regelmatig Voer 

 vervanging. voor op contact neem voorkomen, te schade    verdere
      om  nietdan oplader deebruik g heeft schade duidelijke oplaadkabel de Als  

-

4 Rij.  Instruct ei s

4.1 ijdenR  

  is. probleem een er als op ons metcontact    
   Neem repareren. te zelfstandig niet kabel of oplader batterij, de elieveG 

Deze

 rijden! scooter aatg  E- de
 op u voordat leest  zorgvuldigalles u dat ervoor zorg, neemt ogenschouw ni
 voorzorgsmaatregelen de en rijdtscooter E- wu op manier juiste de op u hoe
 over schrijvenbe detail in zullen Wescooter. E- een van gebruikers eeerst oorv
 aloorv risico's onvoorspelbare tot dit leidt begrijptniet  bedieningsspecificatie

 de u als lopen, te ipv oplossing scheechnologiT een isscooter E-

 
4.2 Instruct esi  rijden het voor 
Er

 controleren: akenz volgende
 de u moet rijdenbe gaat scooterE- de op u voordat Dus nvloeden.ïbe ank product

 het van prestatie de wat parkeren en ijdenr tijdens optreden lijtages zal

-
  beschadigd. zijn niet en   

   nstalleerdïge zijn stabiel scooterE- de van onderdelen de of Controleer

-

- ntroleerCo

- ntroleerCo .

ntroleer- Co  is voldoende  bandenspanningde & zijn goed banden the of .

-

-

-

 zijn. conditie goede in remmen de of ontroleerC

  (locked) is gesloten goed vouwmechnisme het of 

 is aanwezig batterij de in spanning voldoende nog er of  

 

. zitten vestgedraaid goed E-scooter wu van enhandvat het of Controleer

 geschikt. is shuisbuiten als binnen   zowel
   20m, x 4 minimaal rijden, te om vinden ruimteopen  oldoendev moet U

   obstakels.
     andere fo rsfietse huisdieren, voetgangers, auto's, door wordt   gestoord
   niet u dat ervoor orgZ heen. u om omgeving de met zijn bekendmoet  U
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AARSCHUWINGW

Vocht
ebruikG

ebruikG

 
 !werken goed remmen de of DJALTI controleer maar omgeving elke

 in E-scooter uw  ijs). of regensneeuw, ( weer slecht bij NIET E-scooter
 uw . drogen te ook remmen de u dient edroogdg is bedrading

 elektrische de nadat werken, langzamer remmen de dat ervoor zorgt 

Deze

lees

 

-
-

-

-
-
-
-
-

-

 

-
 !langzaam alstublieft Versnel   E-scooter.

  een op rijden te hoe met bent bekend u voordat rijden te snel niet Probeer 
 rijden. gaat u   voordat

  hebben druk voldoende banden de dat en is vol batterij de dat ervoor orgZ 
 rijden. het tijdens   volwassenen

  een door bijgestaan worden moet jaar 18 dan is jonger die Iedereen 
 weken. laten te water in E-scooter de verboden is Het 

 rijden. te (snel)weg de op verboden is Het 
 rijden. te af en op- trap de verboden is Het 

 30mm. dan meer van diepte een met water het in niet Rijd 
 zand. losliggend en/of   stenen

  losse met wegen of gras het op niet Rijd wegen; gladde en obstakels op Let 
 .vertragen of  versnellente   plotseling

   helling de op en is 25° dan meer die rijden te helling om af raden We 
 uitrusting. beschermende andere en helm een rijden het tijdens Draag 

 aandachtspunten: onderstaande volg
 en 'video s instructie eventuele bekijk zorgvuldig, ook dan handleiding deze 
 verantwoordelijkheid! GEEN hierin draagt UrbMob dood. de zelfs of gevolg, als

 letsel persoonlijk met botsing, controle, van verlies tot leiden kan rijinstructies
 deze van volgen niet het maar hoe en/of waar, wanneer, uit niet maakt

 Het gevolg. als letsel persoonlijk met meebrengen'rijrisico s  dit kan rijdt op
 voorwaarde de volgens niet er u Indien wordt. verkocht & verpakt hij voordat
 getest strikt worden productie en technologie De  snelheid. gemaximaliseerde

 een met mobiliteitshulpmiddel persoonlijk een is E-scooter Rlx UrbMob 

5.  Instructies Veiligheids
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eJ

-

-

 
 voorkomen te letsel om draagt

 uitrusting beschermende andere en veiligheidshelm een u dat ervoor orgZ 
 (slipgevaar) zand

 losliggend met ondergrond of wegen, gladde de op rijden te niet Probeer 
 begrijpen. handleiding deze

 in waarschuwingen alle en bedienen & berijden te E-scooter een hoe hebben
 kennis moet assistent De nodig. je naast assistent bekwame een hebt 



-

-

6 nderhoudO.  opslag & 

6.1 pslagO  

 
 activiteiten soortgelijke en sport extreme oorv  

 niet het ebruikG reizen. dagelijkse voor gebruikt alleen wordt E-scooter De 
 garantie. de buiten valt omschreven) hierboven   zoals

  (bv onderhoud niet/slecht door schade batterij wordt, gesloten uit   batterij
  werkende niet een mbt claim garantie uw dat gevolg als heeft   regel

  deze van nakomen NIET Het winter. de bv zoals pauzes langeretijdens   
   kóó dus maand, per keer néé minstens scooter opladen batterij   E-scooter

   de gebruikers dat vereist lithiumbatterijen de van aard bijzondere De

Vermijd

 gevolg als garantie van verlies hebben richtlijnen deze van navolgen niet het
 door onstaan batterij u aan Schade zijn. geschikt vochtigheid en temperatuur

 de dat en is droog plaats de dat ervoor zorg en binnen scooter elektrische de
 Bewaar problemen. verborgen andere tot of lithiumbatterij de van levensduur
 kortere een tot leidt opslag Onjuiste temperaturen. lage van gevolg als stroom

 sneller mogelijk batterijen de verliezen winter de In). gevolg! als garantie uw
 van verlies et(m veroorzaken kan schade onherstelbare dit omdat leegraakt,

 tijd lange gedurende batterij de dat Voorkom is. vol batterij de dat zijn
 te van zeker er om opladen tijd op en testen maand per keer néé minstensten

 batterij  dedaarom moet U stroom. automatisch accu de verliest is gebruik
 buiten E-scooter wu Als omstandigheden. natte inscooter E- uw van opslaan

  hetook Vermijd beschadigd. onherstelbaar E-scooter uw van batterij de
 hiermee u en bereiken alz graden 50 dan meer accutemperatuurde  tijd van
 verloop na aangezien opgeborgen), wordt auto uw van kofferbak de in deze

 als (zelfs zonlicht directenplaats  met  op E-scooter wu van opslag

6.2 choonmakenS  

 gedekt! wordt garantie uw binnen
 niet wat veroorzaken zalscooter E- uw aan schade permanente wat dompelen,

 te onder water inscooter -E de om verboden het is Daarom waterdicht!)
 NIET (dus 

.
anti-stof en anti-spat is dat IP54, is stofdicht en waterdicht

 van kwaliteit De !blijft oplaadpoort de uit reinigingsproces het tijdens water
 het dat ervoor orgZ af. oplaadpoort de dek en stopcontact het uit stekker

 de trek uitgeschakeld, is E-scooter dat wu  schoonmaken  hetbij voor er orgZ
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6.3 Maintenance 

Battery  and  power  equipment  can  not  be  discarded  as  general  household 
rubbish,  you  already  make  a  significant  contribution  to  the  environmental 
through ride scooter, in order to avoid unnecessary pollution.

Please handle your electric scooter and all  relevant parts (batteries) through 
the authorized processing facility.

Please follow the latest guidelines, if  you have any questions, please consult 
the distributor or contact the after sales department.

6.4 Inflate and replace inner and outer tires 

When there  is  a  low pressure  in  the  tire,  or  the  pressure  of  the  two  tires  is 
different,  please inflate it  in time. Make sure the pressure of the two tires is 
the same. The default Front tire pressure is 2.8 Bar, rear tire is 2.5 Bar.

If  you  need  to  change  a  tire  because  of  tire  burst,  please  contact  the 
authorized agent or after sales department for maintenance. (you can also go 
to the bicycle repair shop.)

6.5 Disc brake maintenance 

Insert  bend  to  the  brake  which  was  fixed  screw on  the  frame,  according  to 
the direction of  the screw "tight" at  right  and “loose” at  left,  first  turn to 
left gently, so that the brake can be slightly loose.

Then  left  (right)  hand  brakes  pinched,  aims  to  keep  the  rear  brake  pads 
pinched tightly.

Rightwards the bend to brakes, until the brake fixed tightly. Then loosen the 
brakes while it  return to original  position automatically.  After  that  there will 
not grinding if the brake pad in a suitable direction.
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7. Contact information and Warranty  

7.1 Contact information

If  you  have  any  questions  or  request  during  the  cycling,  please  feel  free  to 
contact us. we will try our best to offer you.

7.2 Warranty

We provide 1 year warranty (the scooter needs to be ridden in normal way)

Below situation is not in the scope of warranty:

(1) The shell of the battery is opened.

(2) The connect jack was broken by human reason.

(3) The appearance of the scooter is broken.

(4)  The failure or  damage caused by an irresistible  forces (such as  a  fire,  an 
earthquake, etc) or a natural disaster (such as a lightning strike).

(5) Beyond the warranty period
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Guarantee registration Card  
In order to redeem your Guarantee we ask you to complete this guarantee 
registration card, make a scan/photo and sent to info@PRO-mounts.eu subject 
“UrbMob guarantee registration card”. Only after we confirmed de receipt of 
your guarantee registration you can redeem your guarantee! 
 

Garantieregistratiekaart  
Om uw garantie te activeren vragen wij u om deze garantieregistratiekaart in te 
vullen, een scan/foto te maken en naar info@PRO-mounts.eu te sturen met als 
onderwerp "UrbMob garantieregistratiekaart". Pas nadat we de ontvangst van uw 
garantieregistratie hebben bevestigd heeft u recht op uw garantie! 

 

 
 

mailto:info@PRO-mounts.eu
mailto:info@PRO-mounts.eu
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