
Balansscootern kalibreras alltid innan den lämnar fabriken. 
Under transporten hem till dig, om den åker in i något föremål 
eller slår runt så kan den hamna i obalans och du måste kalibrera 
om den. Kalibrera alltid om scootern om den inte fungerar eller 
känns i obalans.

Kalibrera scootern:
1. Ställ balansscootern på en rak yta. Se till att båda sidorna är  

linjerade och att scootern är helt plan.
2. Starta balansscootern och vänta tills batteriindikatorn lyser. 
3. Håll inne På/Av-knappen tills du hör fem signaler och batteri- 

indikatorn lyser. 
4. Starta om balansscootern och kalibreringen är klar.

Ändra mellan normalt och sportläge:
1. När balansscootern är avstängd, tryck in knappen tills batteri-

indikatorn blinkar tre gånger och du hör en signal.
2. Släpp knappen och stäng av balansscootern igen. Läget har nu 

ändrats till sportläget.
3. Upprepa steg 1-2 för att ändra tillbaka till normalläget.

Anmärkning: Scootern låter mer i sportläge än i normalt läge.

Serviceläge:
Serviceläget är inget som du som kund behöver använda men om 
det skulle hända att scootern hamnar i detta läge finns instruktioner 
nedan att ta dig ut ur det.

Gå in i serviceläget:
1. Starta scootern genom att trycka på På/Av-knappen.
2. Tryck 6 gånger på På/Av-knappen.
3. Scootern piper och kalibreringslampan blinkar rött. Därefter lyser 

batterilampan svagt. Scootern är nu i serviceläge.

Lämna serviceläget:
4. Upprepa steg 1-3 för att gå tillbaka till normalläget.

Viktig information  
om din nya balansscooter



The balance scooter is always calibrated before it is shipped 
out from the factory. During the transportation home to you, if it 
crashes into something or spins around it might be unbalanced 
and you need to re-calibrate it. Please always re-calibrate the 
scooter if it doesn’t work or feel unbalanced.

Calibrate the scooter:
1. Put the scooter on a flat surface. Make sure both sides are 

aligned and that the scooter is completely straight.
2. Turn on the scooter and wait for the battery indicator to turn on.
3. Press the On/Off button until you hear five beeps and the battery 

indicator turns on.
4. Turn off and on the scooter to finish the calibration.

Change between normal and sport mode:
1. When the scooter is turned off, press the button until the battery 

indicator flashes three times and beeps.
2. Release the button and turn off the scooter. The mode has been 

changed to sport mode.
3. Repeat step 1-2 to change back to normal mode.

Note: The scooter is louder in sport mode than normal mode.

Service mode:
You don’t have to use the service mode but if the scooter accidentally 
enters in this mode, you can find instructions on how to leave it below.

Enter service mode:
1. Start the scooter by pressing the On/Off button.
2. Press 6 times on the On/Off button.
3. The scooter beeps and the calibration indicator flashes in red. 

The battery indicator shows a weak light. The scooter is in service 
mode.

Leave service mode:
4. Repeat step 1-3 to change back to normal mode.

Important information about 
your new balance scooter


