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1. Sikkerhedsinstruktioner 
 

1) Løbehjulet er beregnet til brug som fritidstransport. Før du kan mestre at køre dette løbehjul, skal du øve 

dig. Hverken Story™ Originals eller sælgeren/forhandleren af dette produkt er ansvarlig for skader eller 

skader forårsaget af en rytters uerfarenhed, manglende overholdelse af instruktionerne i dette 

dokument eller manglende overholdelse af de nationale regler for brug af elektriske løbehjul. 

 

2) Kontroller og overhold de nationale regler, love, forskrifter og begrænsninger vedrørende trafiksikkerhed 

ved brug af elektriske løbehjul og andre (elektriske) motoriserede køretøjer. 

 

3) Bemærk venligst, at du kan reducere risikoen ved at følge alle instruktionerne og advarslerne i denne 

brugsanvisning, men du kan ikke eliminere alle risici. Husk, at når du kører på løbehjulet, risikerer du at 

komme til skade fordi du mister kontrollen, kolliderer og styrter. Som med andre køretøjer kræver højere 

hastigheder længere bremselængde. Pludselig opbremsning på overflader med lav vejgreb kan føre til at 

hjulet slipper og/eller styrt. Vær forsigtig og hold altid sikker afstand mellem dig og andre personer eller 

køretøjer. Vær opmærksom og sæt farten ned, når du kører i ukendte områder. 

 

4) Bær altid hjelm, når du kører. Brug en godkendt cykel- eller skateboardhjelm, der sidder ordentligt med 

remmen på plads og giver beskyttelse til baghovedet.  

 

5) Forsøg IKKE din første tur i et område, hvor du der er risiko for at kolliderer med børn, fodgængere, 

kæledyr, køretøjer, cykler eller andre forhindringer og potentielle farer.  

 

6) Respekter fodgængere! Overhold nationale regler, love, regler og begrænsninger i forbindelse med 

elektriske løbehjul (og andre (elektriske) motoriserede køretøjer) og fodgængere. Undgå at overraske 

fodgængere. Når du nærmer dig fodgængere, gør da opmærksom på din tilstedeværelse og sæt farten 

ned til ganghastighed, når du passerer. Overhold venligst lokale færdselslove og regler, hvis disse afviger 

fra ovenstående. 

 

7) Overhold sikkerhedsretningslinjerne i denne brugsanvisning på steder uden love. Hverken Story™ 

Originals eller sælgeren/forhandleren af dette produkt er ansvarlig for skader på ejendom, 

personskade/dødsfald, ulykker eller juridiske tvister forårsaget af overtrædelser af 

sikkerhedsinstruktionerne.  

 

8) Tillad ikke andre at køre på dit løbehjul på egen hånd, medmindre de omhyggeligt har læst denne 

brugsanvisning. Sikkerheden for nye ryttere er dit ansvar. Hjælp nye ryttere, indtil de er fortrolige med 

den grundlæggende betjening af løbehjulet. Sørg for, at hver ny rytter bærer hjelm og andet 

beskyttelsesudstyr.  

 

9) Før hver tur skal du kontrollere løse fastgørelsesanordninger og beskadigede komponenter. Hvis 

løbehjulet laver unormale lyde eller signalerer en alarm, skal du straks stoppe med at køre.  

 

10) Vær på vagt! Scan både langt frem og foran dit løbehjul - dine øjne er dit bedste værktøj til sikkert at 

undgå forhindringer og overflader med mindre greb (herunder, men ikke begrænset til, vådt underlag, 

løst sand, løst grus og is).  
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11) For at reducere risikoen for personskade skal du læse og følge alle "FORSIGTIG" og "ADVARSEL" i dette 

dokument. Kør ikke med en usikker hastighed. Du må under ingen omstændigheder køre på veje med 

motorkøretøjer. Producenten anbefaler ryttere at være 15+ år. Følg altid disse sikkerhedsinstruktioner: 

 

Folk, der ikke bør køre på løbehjulet inkluderer: 

- Enhver som er påvirket af alkohol eller stoffer.  

- Alle, der lider af sygdom, der bringer dem i fare, hvis de dyrker hård fysisk aktivitet. 

- Alle, der har problemer med balancen eller med motoriske færdigheder, der ville forstyrre deres evne 

til at opretholde balancen. 

- Enhver, hvis vægt er uden for de angivne grænser (se Specifikationer). 

- Gravid kvinde. 

 

Ryttere under 18 år bør køre under opsyn af voksne. 

Overhold lokale love og regler, når du kører på dette produkt. Kør ikke hvor det er forbudt i henhold til lokal 

lovgivning.  

 

For at køre sikkert skal du tydeligt kunne se, hvad der er foran dig, og du skal være tydeligt synlig for andre.  

 

Kør ikke i sne, i regn eller på veje der er våde, mudrede, isglatte eller glatte af en anden grund. Kør ikke over 

forhindringer (sand, løst grus eller pinde). Hvis du gør det, kan det resultere i tab af balance eller greb og 

kan forårsage et styrt.  

 

12) Forsøg IKKE at oplade dit løbehjul, hvis det, opladeren eller stikkontakten er våd!! 

 

13) Som med enhver anden elektronisk enhed skal du bruge et elektrisk net med sikring, når du oplader, for 

at beskytte din scooter mod skader på grund af strøm- og spændingsændring. Brug kun opladeren 

leveret af Story™ Originals. Brug ikke en oplader fra andre produkter eller modeller.  

 

14) Brug kun dele og tilbehør, der er godkendt af Story™ Originals. Modificer ikke dit løbehjul. Ændringer på 

dit løbehjul kan forstyrre driften, kan resultere i alvorlig personskade og/eller beskadigelse og kan 

ugyldiggøre den begrænsede garanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Advarsel! 

Ved nødstop SKAL du bruge både elektrisk bremse og fodbremse! Hvis elektrisk bremse og fodbremse ikke 

bruges samtidigt ved nødstop, risikerer du at styrte og/eller kollidere, fordi du ikke når maksimal 

bremseevne.  
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2. Diagram 
 

 

Display og Power Knap 

Displayet/dashboardet viser dig følgende informationer som relaterer til din kørsel: 

- Speedometer: Angiver den aktuelle hastighed og viser fejlkode, når der registreres fejl (se afsnit 11 for 

mere om fejlfinding og fejlkoder) 

 

- Speed mode: 1 til 3 (klik én gang på tænd/sluk-knappen for at skifte mode) 

1. ECO mode (minimum power/speed og øget distance) 

2. Hverdags mode (moderate power/speed og distance) 

3. Sport mode (Maximum power/speed og reduceret distance) 

 

- Batteri kapacitet: Angiver det resterende batteriniveau med 4 streger. Hver søjle svarer til cirka 25 % 

kapacitet. 

 

- Lys on/off: For at tænde/slukke lys skal du trykke to gange på tænd/sluk-knappen (dobbeltklik). 

 

- Power knap: Tænd/sluk-knappen er multifunktionel. Tryk og hold i 0,5 sek. for at tænde og 1,5 sek. for at 

slukke. Når den er tændt, skal du hurtigt dobbeltklikke for at tænde/slukke for- og baglygterne. Enkelt klik 

for at ændre speed mode (se ovenfor eller sektion 4 (om dashboard/displayindstilling for mere detaljerede 

instruktioner). 

  

Forlygte 

Stem 

Elektrisk speeder 

Power knap 

Elektrisk Bremse 

Speedometer 

              Speed modes 

Motor Hub 

Kickstand 

 

Fodbremse 

Folding pedal 

Batteri Kapasitet 
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3. Pakke liste 
 

 

Håndtag x2    Mainframe 

  

 

 

 

Brugsanvisninger 

  

 

 

Accessories 

   

Umbraco nøgle x2 Batteri Oplader 

 

Når du pakker dit løbehjul ud, bedes du kontrollere, at ovenstående varer er inkluderet i pakken. Hvis du mangler 

nogle komponenter, bedes du kontakte din forhandler. Efter at have kontrolleret, at alle komponenter er til stede 

og i god stand, kan du samle dit nye løbehjul. 

Gem venligst kassen og emballagematerialerne, hvis du skal sende dit løbehjul. Husk at slukke for dit løbehjul og 

tage ladekablet ud, før du samler, monterer tilbehør eller rengør det. 

  

Brugs-

anvisning 
Quick start 
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4. Sådan samler du dit løbehjul 
 

 

 

1. Fold løbehjulet ud ved at trække i stem, indtil du 
hører et klik. Herefter udfoldes kickstand. 
 

2. Installer håndtagene (se illustrations). Venstre (L) 
håndtag skal skrues med uret, mens højre (R) håndtag 
skal skrues mod uret.  
NOTE! Du risikerer at beskadige gevindet, hvis der 
bruges unødig kraft ved installation! 
 

 

Dashboard (Display) Instillinger: 

Power knappen er multi-funktionel. Du skifter mellem 
funktioner ved at trykke på tænd/sluk-knappen i et 
længere tid eller korte klikinterval. 

Power on: Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede i 
0,5 sekunder. 

Power off: Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede i 
2 sekunder. 

Switch speed modes: Enkelt klik på tænd/sluk-
knappen. 

Lys (for og bag): Dobbeltklik på tænd/sluk-
knappen. 

3. Kontroller, at dit løbehjul tænder, og at 
batterikapaciteten er høj. 
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5.  Sådan kører du? 
 

  
Brug altid godkendt hjelm og beskyttelsesudstyr for  
at mindske risikoen for personskade. 

1. Tænd løbehjulet. Kontroller displayet og oplad  
scooteren, hvis batterikapaciteten er lav. Skift  
hastighedstilstand til. 
 

  
2. Placer den ene fod på platformen, og skub dig  
afsted med den anden fod, så du begynder at trille. 

3. Placer nu begge fødder på platformen og tryk på  
speederen (højre side). Motoren aktiveres når du triller 3  
km/t eller mere. 
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4. Sænk farten ved slippe speederen og tryk på den  
elektriske bremse (venstre side). Træd samtidig på  

bremseskærmen for at aktivere den mekaniske bremse. 

5. Du drejer ved at dreje styret let mens din  
kropsvægt skifter side. 

 

 ADVARSEL! Når du slipper gassen pludseligt eller bremser kraftigt, risikerer du alvorlig personskade. Oprethold 

en konstant hastighed, og hold øje med potentielle farer.  

 

6. Opladning 
 

Ladeporten er placeret på venstre forside af løbehjulets platform. Batteriet er fuldt opladet, når LED-indikatoren 

skifter fra rød til grøn. 

 

 

Åben opladerporten Indsæt oplader Luk opladerporten 
   

 AVARSEL! Tilslut ikke opladeren, hvis opladerporten eller kablet er vådt. 
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7. Klap sammen og transporter 
 

 
 
Træd på foldepedalen (1) og samtidig skub styret fremad (2). Fold derefter styret bagud (3). 
 

 
 
Når dit løbehjul er klappet sammen, skal du blot løfte det. 
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8. Advarsler! 
 

  

 
ADVARSEL! Kør IKKE på løbehjulet i regnvejr. 

 

ADVARSEL! KØR IKKE over fartbump, tærskler 
eller andre bump ved HØJ HASTIGHED. 

  
  

  

 

ADVARSEL! Pas på dit hoved, når du passerer 
gennem døråbninger. 

 

ADVARSEL! Hold øje med din hastighed, når 
du kører ned ad bakke. Brug begge bremser 
sammen, når du kører med høj hastighed. 
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ADVARSEL! Tryk IKKE på gashåndtaget, når du 
går med løbehjulet.  

ADVARSEL! Undgå at komme i kontakt med 
forhindringer med hjulene. 

  
  

  

 
ADVARSEL! BÆR IKKE genstande på styret. 

 

ADVARSEL! Kør IKKE på løbehjulet med kun 
en fod. 
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ADVARSEL! KØR IKKE på offentlige veje eller 
motorveje.  

ADVARSEL! Drej IKKE styret voldsomt, mens 
du kører med høj hastighed. 

  
  

  

 

ADVARSEL! KØR IKKE gennem vandpytter 
eller andre vandmasser, der er dybere end 
0,08 tommer (2 mm).  

ADVARSEL! Løbehjulet er kun til én rytter! Kør 
IKKE på løbehjulet med flere passagerer eller 
børn på nogen måde. 
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ADVARSEL! TRÆD IKKE på foldepedalen, 
mens du kører.  

ADVARSEL! RØR IKKE ved motornavet efter 
kørslen - motornavet kan være varmt. 

  

  

 

ADVARSEL! Tag IKKE hænderne fra styret, 
mens du kører. Kør ikke kun med én hånd.  

ADVARSEL! Forsøg IKKE at køre op og ned ad 
trapper eller hoppe over forhindringer. 

 

 ADVARSEL! 

Hold altid begge hænder på styret, ellers risikerer du alvorlig skade på grund af tab af balance - hvilket i sidste ende 

fører til, at du styrter.  



NO 

 

 

14 

9. Vedligeholdelse 
 

Rengøring og opbevaring 

Brug en blød, våd klud til at tørre mainframen af. Snavs, der er svært at fjerne, kan skrubbes med en tandbørste og 

tandpasta og derefter rengøres med en blød, våd klud. Ridser på plastdele kan poleres med finkornet slibepapir. 

Bemærk:  

Vask ikke dit løbehjul med alkohol, benzin, acetone eller andre ætsende/flygtige opløsningsmidler. Disse stoffer kan 

beskadige dit løbehjuls udseende og indre struktur. Vask ikke dit løbehjul med højtryk eller slange. 

 ADVARSEL! 

Sørg for, at scooteren er slukket, at ladekablet er trukket ud, og at gummihætten på ladeporten er tæt forseglet før 

rengøring; ellers kan du beskadige de elektroniske komponenter. 

Opbevar dit løbehjul på et køligt, tørt sted. Opbevar det ikke udendørs i længere perioder. Udsættelse for sollys og 

ekstreme temperaturer (både varme og kolde) vil fremskynde ældningsprocessen af plastikkomponenterne og kan 

reducere batteriets levetid. 

Vedligeholdelse af batteri 

Opbevar eller oplad ikke batteriet ved temperaturer uden for de angivne grænser (se Specifikationer). Du må ikke 

punktere batteriet. Se dine lokale love og regler vedrørende genbrug og/eller bortskaffelse af batterier. 

Et velholdt batteri kan fungere godt selv efter mange kilometers kørsel. Oplad batteriet efter hver tur og undgå at 

dræne batteriet helt. Når det bruges ved stuetemperatur (70°F [22°C]), er batteriets rækkevidde og ydeevne bedst; 

hvorimod brug af det ved temperaturer under 32°F (0°C) kan reducere rækkevidde og ydeevne. Ved -4°F (-20°C) kan 

området typisk være halvdelen af det samme batteri ved 70°F (22°C). Batteriets rækkevidde genoprettes, når 

temperaturen stiger. 

Bemærk:  

Typisk skal et fuldt opladet batteri bevare opladningen i 80-160 dage i standbytilstand. Et batteri med lavt 

strømforbrug bør bevare opladningen i 30-60 dage i standbytilstand. Husk at oplade batteriet efter hver brug.  

Vær opmærksom!  

Fuldstændig dræning af batteriet kan forårsage permanent skade på batteriet. Elektronik inde i batteriet registrerer 

batteriets opladnings-afladningstilstand; skader forårsaget af over- eller underafladning vil ikke være dækket af den 

begrænsede garanti. 

 ADVARSEL! 

Forsøg ikke at skille batteriet ad. Risiko for brand. Ingen dele, der kan repareres af brugeren. 

 ADVARSEL! 

Kør ikke, når den omgivende temperatur er uden for maskinens driftstemperatur (se Specifikationer), da lav/høj 

temperatur vil begrænse den maksimale effekt/drejningsmoment. Hvis du gør det, kan det forårsage personskade 

eller ejendomsskade på grund af udskridning eller styrt. 
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10. Specificationer 
 

Produkt specification 

Unfold: Height x width (bars) x length 96 x 50 x 105 cm 

Folded: Height x width (no bars) x length 33,5 x 20 x 108 cm  

Weight 12 kg 

Produkt performance 

Max Load 100 kg 

Max Speed 25 km/h 

Climbing ability 20% 

Max Range Up to 20 km 

Batteri 

Standard voltage 36 V 

Battery type Lithium battery 

Battery capacity  6Ah 

Motor 

Engine type brushless DC hub-motor 

Rated output power 300W 

Rated speed 680±20rpm 

Rated voltage 36V 

Max torque 11Nm 

Oplader 

Input 110V-220V 50/60Hz 1.8A 

Output 42V 1.5A 

Charging time Approximately 4 hours 
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11. Troubleshooting and Error Codes 
 

Min scooter oplader ikke, når den er tilsluttet: 

Problem: Den mest mulige årsag til dette problem er LAV SPÆNDING af batteriet på grund af ikke at oplade 

scooteren efter brug. Dette problem opstår oftere, hvis scooteren ikke blev opladet før opbevaring i en periode - 

mere end 7 dage. Dette problem kan også opstå, når scooteren opbevares i længere tid, når den er fuldt opladet. 

Hvordan løses? Ved at køre på løbehjulet uden at bruge gashåndtaget, vil du være i stand til at generere strøm til 

batteriet. Dette kan være nok til at batteriet når min-spændingen til at opladeren kan fungere. Tilslut opladeren og 

kontroller, om batteriet oplades. 

Forsigtig!  

Total drænage af batteriet under min-spændingen kan forårsage permanent skade på batteriet. Elektronik inde i 

batteriet registrerer batteriets opladnings-afladningstilstand; skader forårsaget af over- eller underafladning vil ikke 

være dækket af den begrænsede garanti. 

Error 

Code 
Reason Possible problem(s) Possible solution(s) 

E1 
Display 

Error 

1. Plug of the display 

is poorly connected. 

Check plugs and connections: 

1. Check the connection near the folding mechanism. The plug is protected in 

thin black plastic - cut open and check plug connection. 

2. Unscrew the 2 screw for the display from underneath the handlebars. 

Remove the dashboard/display from the top of the handlebars. More plugs and 

connections will be exposed. Unplug and reconnect the plugs again the solve 

problem.  

 
(1)↑ 

 
2)↑ 

2. Display is damaged Replace the Display 

E2 

Electric  

Brake 

Lever 

Error 

1. The Electric brake 

lever is poorly 

connected 

Check the plug and connection: 

Pull the left (L) wire slightly out (approx. 5cm) of the stem to expose the plug. 

The plug is protected in thin black plastic - cut open and check plug connection 

by unplugging the connection. Complete the check by reconnecting the plug.  

2. Electric brake lever 

is damaged 
Replace electric brake lever 

E3 
Throttle 

Error 

1. The Throttle is 

poorly connected 

Check the plug and connection: 

Pull the right (R) wire slightly out (approx. 5cm) of the stem to expose the plug. 

The plug is protected in thin black plastic - cut open and check plug connection 

by unplugging the connection. Complete the check by reconnecting the plug.  

2. Throttle is 

damaged 
Replace the Throttle 

E4 
Motor 

Error 
Wrong motor 

Check plug and connection: Unscrew 4 screws on the bottom rear deck/platform to reveal a 

wire running on the side. Pull the wire to unplug and reconnect plug afterwards.  

If not solved, replace the motor 

E5 
Controller 

Error Wrong controller 
Replace the controller. The Controller is located in the front end of the deck/platform and 

can be accessed by unscrewing 2 screws on the sides and removing front deck cover. 
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12. Certification 
EC DECLARATION OF CONFORMITY (EC DoC) 

As an importer and authorized representative within the EU responsible for the electrical scooter identified as Story 

E-motion YTE-F02 (product name and model), Boarddistribution ApS hereby declare that the specified product(s) 

conforms with all requirements in the particular directives and standards in the European Community (EC) which 

applies to the product. The specified product(s) are therefore labelled with the CE-marking.  

Specifically, Boarddistribution ApS declares that the product(s) is in conformity with the following European 

directives and harmonized European standards: 

Directives Standards 

2006/42/EC Annex I 
Machinery Directive 

EN ISO 12100:2010 

2014/35/EC  
Low Voltage Directive 
 

EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + 
A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 
EN 62233:2008 

2011/65/EU amending 2015/863 
“RoSH”   
 

EN 62321-2:2013 + EN 62321-1:2013 + EN 62321-
3:2013 + EN 62321-5:2013 + EN 62321-
4:2013+AMD1:2017 + EN 62321-7:2015, EN 62321-
7-2:2017 & ISO + 17075-1:2017  
EN 62321-6:2015 + EN 62321-8:2017 

 

B2B@boarddistribution.com 

Date: 15-04-2021 

 

Battery recycling information for the European Union  

 

Batteries or packaging for batteries are labeled in accordance with European Directive 2006/66/EC concerning 

batteries and accumulators and waste batteries and accumulators. The Directive determines the framework for the 

return and recycling of used batteries and accumulators as applicable throughout the European Union. This label is 

applied to various batteries to indicate that the battery is not to be thrown away, but rather reclaimed upon end of 

life per this Directive.  

In accordance with the European Directive 2006/66/EC, batteries and accumulators are labeled to indicate that 

they are to be collected separately and recycled at end of life. The label on the battery may also include a chemical 

symbol for the metal concerned in the battery (Pb for lead, Hg for mercury, and Cd for cadmium). Users of batteries 

and accumulators must not dispose of batteries and accumulators as unsorted municipal waste, but use the 

collection framework available to customers for the return, recycling, and treatment of batteries and accumulators. 

Customer participation is important to minimize any potential effects of batteries and accumulators on the 

environment and human health due to the potential presence of hazardous substances.  

Restriction of Hazardous Substances Directive (RoHS) 

Story™ Original products sold in the European Union meet the requirements of Directive (EU) 2015/863 (amending 

2011/65/EU) on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment 

(“RoHS recast” or “RoHS 2”).  
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By   

Producenten forbeholder sig retten til at foretage ændringer af produktet, frigive firmwareopdateringer og 

opdatere denne manual til enhver tid. Besøg www.storyoriginal.com for at se efter nyeste brugermateriale. Du skal 

indhente de seneste opdateringer og sikkerhedsinstruktioner. 

www.storyoriginal.com 

http://www.storyoriginal.com/

