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KASK MOŻE 
OCALIĆ 
ŻYCIE!
W czasie użytkowania deskorolki należy 
zawsze korzystać z prawidłowo 
dopasowanego kasku zgodnego z normami 
bezpieczeństwa CPSC lub CE.

Prawidłowe dopasowanie:
Użytkownik powinien 
upewnić się, że kask 
zakrywa czoło.

Nieprawidłowe 
dopasowanie:
Czoło jest odkryte i 
narażone na poważne 
obrażenia.
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NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z 
INSTRUKCJĄ UŻYTKOWNIKA.

Nieprzestrzeganie podstawowych zasad oraz środków 
bezpieczeństwa podanych w instrukcji użytkownika może 

doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, mienia, poważnych 
obrażeń ciała, a nawet śmierci.

Dziękujemy za dokonanie zakupu elektrycznego skutera Hover-1 
i-100. Przed użytkowaniem urządzenia prosimy dokładnie zapoznać 
się ze wszystkimi instrukcjami oraz zachować niniejszą instrukcję 
użytkownika na przyszłość.

Ta instrukcja ma zastosowanie do skutera i-100.

• W celu uniknięcia zagrożenia wynikającego ze zderzenia, upadku, 
utraty kontroli nad urządzeniem, należy nauczyć się bezpiecznej 
jazdy skutera i-100.

• Użytkownik może posiąść umiejętności związane ze sterowaniem, 
zapoznając się z instrukcją produktu oraz oglądając stosowne filmy.

• Ta instrukcja użytkownika obejmuje wszystkie zasady sterowania 
urządzeniem oraz środki ostrożności. Użytkownik powinien dokładnie 
ją przeczytać i postępować zgodnie z instrukcjami. 

• Hover-1 nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ani 
obrażenia wynikające z niezrozumienia oraz nieprzestrzegania 
ostrzeżeń oraz instrukcji zgodnie z niniejszą instrukcją użytkownika.

UWAGA
1. Należy używać wyłącznie ładowarki znajdującej się w zestawie z 
skuterem.
Producent ładowarki: Shenzhen Fuyuandian Power Co. Ltd
Model: FY0422941000
Ładowarka FY0422941000 może być używana tylko z hulajnogą 
elektryczną EU-H1-100. 
Jeśli przewód zasilający ładowarki jest uszkodzony, aby uniknąć 
zagrożeń, należy go wymienić tylko na Hover-1 lub jednego z 
serwisantów Hover-1.

2. Temperatura robocza skutera i-100: 32-104°F (0-40°C).

3. Nie jeździć po oblodzonych lub śliskich powierzchniach.

4. Przed jazdą na skuterze należy zapoznać się z instrukcją 
użytkownika oraz znakami ostrzegawczymi.

5. Skuter i-100 należy przechowywać w suchym i wentylowanym 
otoczeniu.

6. W czasie transportu produktu i-100 należy unikać gwałtownych 
uderzeń oraz wstrząsów.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE NISKIEJ TEMPERATURY
Niska temperatura wpływa na naoliwienie elementów 
ruchomych w skuterze i-100, tym samym zwiększając opór 
wewnętrzny. Ponadto, w warunkach niskiej temperatury, 
pojemność baterii ulegnie obniżeniu, a baterie szybciej się 
rozładują.

W warunkach niskiej temperatury (poniżej 40°F) należy zachować 
ostrożność przy jeździe na skuterze i-100.

Jazda w takich warunkach może narazić skutera na awarię 
mechaniczną, przez co urządzenie lub mienie może zostać 
uszkodzone, lub użytkownik może doznać obrażeń ciała, a nawet 
może stracić życie.

INSTRUKCJE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA
• Urządzenie należy trzymać z dala od źródeł ciepła, 
bezpośredniego słońca, wilgoci, wody oraz dowolnych płynów.

• Z urządzenia nie należy korzystać, jeżeli zostało narażone na 
działanie wody, wilgoci lub dowolnego płynu w celu uniknięcia 
porażenia prądem, wybuchu oraz/lub obrażeń ciała oraz 
uszkodzenia urządzenia.

• Z urządzenia nie należy korzystać, jeżeli zostało upuszczone lub w 
dowolny sposób uszkodzone.

• Repairs to electrical equipment should only be performed by 
the manufacturer. Improper repairs voids the warranty and may 
place the user at serious risk.

• Naprawa urządzenia elektrycznego może zostać 
przeprowadzona wyłącznie przez producenta. Nieprawidłowa 
naprawa unieważnia gwarancję oraz może stanowić poważne 
zagrożenie dla użytkownika.

• Urządzenie nie powinno być pokryte kurzem, kłaczkami itp.

• Urządzenia nie należy używać w innym celu niż jego 
przeznaczenie. Takie działanie może je uszkodzić lub może 
prowadzić do uszkodzenia mienia, obrażeń ciała lub śmierci.

• Ten produkt nie jest zabawką. Należy przechowywać go w 
miejscu niedostępnym dla dzieci.

• Nie należy narażać baterii, zestawu baterii lub zamontowanych 
baterii na działanie nadmiernej ilości ciepła, np. w formie 
promieni słonecznych, lub otwartego ognia.

• Nie należy narażać baterii, zestawu baterii lub zamontowanych 
baterii na działanie nadmiernej ilości ciepła, np. w formie 
promieni słonecznych, lub otwartego ognia.

OSTRZEŻENIE!
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• Użytkownik lub inne osoby nie powinny korzystać z skutera i-100 
przed poznaniem wszystkich instrukcji, ostrzeżeń oraz środków 
bezpieczeństwa opisanych w niniejszej instrukcji użytkownika.

• Konsultując się z lekarzem, użytkownik powinien upewnić się, czy 
nie ma takiej choroby, która mogłaby wpływać na zdolność 
sterowania urządzeniem i-100.

• Osoby z dolegliwościami głowy, pleców, szyi lub osoby, u których 
takie części ciała zostały poddane operacji, nie powinny korzystać 
ze skutera i-100.

• Z urządzenia nie powinna korzystać osoba w ciąży i/lub z chorobą 
serca.

• Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 15 lat i starsze 
oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, 
sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, jeśli 
zostały one nadzorowane lub otrzymały instrukcje dotyczące 
bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym 
zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Dzieci nie 
powinny wykonywać czyszczenia ani konserwacji użytkownika bez 
nadzoru.

W instrukcji użytkownika, powyższy symbol ze słowem „UWAGI” 
oznacza instrukcje lub istotne informacje, które użytkownik powinien 
przyswoić przed użytkowaniem urządzenia.

W  instrukcji użytkownika, powyższy symbol ze słowem „OSTROŻNIE” 
oznacza niebezpieczną sytuację, która, jeżeli użytkownik jej nie 
uniknie, może doprowadzić do niewielkich lub średnich obrażeń.

W  instrukcji użytkownika, powyższy symbol ze słowem „OSTRZEŻENIE” 
oznacza niebezpieczną sytuację, która, jeżeli użytkownik jej nie 
uniknie, może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń.

Użytkownik musi zachować numer seryjny w celach gwarancyjnych 
oraz jako dowód zakupu.

OSTRZEŻENIE: Na urządzeniu, które jest narażone przez dłuższy czas 
na działanie promieni UV, deszczu oraz czynników środowiskowych, 
uszkodzeniu mogą ulec materiały pokrywające obudowę. Jeżeli 
urządzenie nie jest użytkowane, należy przechowywać je w 
budynku.
 

OSTRZEŻENIE!

OSTRZEŻENIE!

NUMER SERYJNY

OSTROŻNIE!

UWAGA:



Skuter  Hover-1 jest urządzeniem osobistym służącym do transportu. 
Nasza technologia oraz procesy produkcyjne są opracowywane 
wraz z rygorystycznymi testami, którym poddawane są wszystkie 
skutery i-100. Użytkowanie urządzenia i-100 bez przestrzegania 
postanowień niniejszej instrukcji użytkownika może doprowadzić do 
jego uszkodzenia lub obrażeń ciała.

Ta instrukcja użytkownika  ma stanowić dla Ciebie źródło informacji, 
których należy przestrzegać, by bezpiecznie korzystać ze skutera 
i-100 oraz by utrzymać ją w dobrym stanie. Przed użytkowaniem 
urządzenia i-100 dokładnie się z nią zapoznaj.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
• Elektryczny skuter  Hover-1 i-100
• Ładowarka sieciowa
• Instrukcja użytkownika
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ZASADY DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA PRODUKTU
Urządzenie wykorzystuje elektroniczne żyroskopy oraz czujniki 
przyspieszenia w celu kontrolowania równowagi oraz ruchu w 
zależności od środka ciężkości użytkownika. Ponadto produkt 
korzysta z systemu sterowania w celu doprowadzania mocy do 
silników znajdujących się w kołach. Urządzenie posiada 
wbudowany, dynamiczny, bezwładnościowy układ stabilizujący, 
który w czasie ruszania do przodu i do tyłu pomaga użytkownikowi w 
zachowaniu równowagi; ten układ nie działa w trakcie 
wykonywania zakrętów.

WSKAZÓWKA – Aby zachować równowagę, użytkownik powinien 
odpowiednio przenosić ciężar swojego ciała, co pozwoli mu na 
pokonanie siły odśrodkowej w trakcie wykonywania zakrętów, 
zwłaszcza w przypadku wchodzenia w zakręty przy większej 
prędkości.

WPROWADZENIE

6. Opona
7. Światło LED
8. Port ładowania (umieszczony z tyłu)
9. Przycisk zasilania (umieszczony z tyłu)
10. Głośnik bezprzewodowy

CECHY / CZĘŚCI
1. Błotnik
2. Prawa mata do stóp
3. Wskaźnik baterii
4. Wskaźnik pracy
5. Mata na lewą nogę
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Hover-1™ i-100 (H1-100)
6,3 lbs (7,4 kg)
4-220 lbs (20-100 kg)
Do 7 mph (11,26 km/h)
Do 10 miles (16,09 km)
10°
0°
Litowo-jonowa
25,2 V
4,0 Ah
AC 100-240V, 50/60 Hz
6,5 cala (16,51 cm)
Opony pełne niepneumatyczne
Do 33 stóp (10 m)
V2,0 z jakością dźwięku stereo
Zatwierdzone przez UL 2272
xx
xx

Modell:
Nettovikt:
Ladda:
Högsta hastighet:
Max avstånd:
Max lutningsvinkel:
Minsta vridradie:
Batterityp:
Batterivolt:
Batterikapacitet:
Strömkrav:
Hjul storlek:
Däcktyp:
Bluetooth Range:
Bluetooth högtalare:
UL-certifiering:
Innehåller FCC ID:
BT ID:

ZASADY DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA PRODUKTU
Urządzenie wykorzystuje elektroniczne żyroskopy oraz czujniki 
przyspieszenia w celu kontrolowania równowagi oraz ruchu w 
zależności od środka ciężkości użytkownika. Ponadto produkt 
korzysta z systemu sterowania w celu doprowadzania mocy do 
silników znajdujących się w kołach. Urządzenie posiada 
wbudowany, dynamiczny, bezwładnościowy układ stabilizujący, 
który w czasie ruszania do przodu i do tyłu pomaga użytkownikowi w 
zachowaniu równowagi; ten układ nie działa w trakcie 
wykonywania zakrętów.

WSKAZÓWKA – Aby zachować równowagę, użytkownik powinien 
odpowiednio przenosić ciężar swojego ciała, co pozwoli mu na 
pokonanie siły odśrodkowej w trakcie wykonywania zakrętów, 
zwłaszcza w przypadku wchodzenia w zakręty przy większej 
prędkości.

DANE TECHNICZNE

OSTRZEŻENIE!
Każdy skuter Hover-1 i-100, który nie działa 
prawidłowo, może sprawić, że użytkownik straci 
nad nią kontrolę i upadnie. Przed każdą 
przejażdżką należy dokładnie sprawdzić całe 
urządzenie i nie należy z niego korzystać, aż 
usterki nie zostaną usunięte.
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NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ PONIŻSZE INSTRUKCJE

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA
Włączanie urządzenia: Wyciągnij urządzenie z opakowania i połóż je 
na płaskiej podłodze. Naciśnij raz przycisk zasilania (znajdujący się z 
tyłu urządzenia). Sprawdź wskaźnik LED (znajdujący się w środkowej 
części urządzenia). Kontrolka baterii powinna świecić, wskazując, że 
urządzenie jest włączone.

Wyłączanie urządzenia: Naciśnij raz przycisk zasilania.

CZUJNIK PODKŁADKI
Pod podkładkami na stopy znajdują się cztery czujniki. Jeżeli 
użytkownik zejdzie z podkładek skutera, produkt dokona 
automatycznej kalibracji. 

Podczas jazdy na hulajnodze musisz upewnić się, że nadepniesz na 
maty do stóp. Nie stawaj ani nie stawaj na żadnym innym obszarze 
skutera.

i-100 może wibrować lub obracać się w jednym kierunku, jeśli ciężar i 
nacisk zostaną przyłożone tylko do jednej maty do stóp.

WSKAŹNIK BATERII
Panel wyświetlacza znajduje się w środkowej części skutera i-100. 

• Lampka LED świecąca na zielono oznacza, że skuter jest w pełni 
naładowany.
• Lampka LED migająca na czerwono oraz sygnał dźwiękowy 
oznaczają niski poziom naładowania baterii.
• Żółte światło oznacza ładowanie panelu.

Gdy lampka LED będzie świecić się na czerwono, należy naładować 
urządzenie.

WSKAŹNIK PRACY URZĄDZENIA
Gdy użytkownik stanie na podkładkach na stopy, wskaźnik pracy 
(lampka LED) zapali się, co oznacza, że system urządzenia jest 
uruchomiony.

Gdy w czasie pracy systemu wystąpi błąd, wskaźnik pracy (lampka 
LED) zaświeci się na czerwono (w celu uzyskania dodatkowych 
informacji należy sprawdzić POWIADOMIENIA DOTYCZĄCE 
BEZPIECZEŃSTWA)

STEROWANIE I WYŚWIETLACZ
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i-100 ma potężne wbudowane głośniki bezprzewodowe, dzięki 
czemu możesz odtwarzać swoją muzykę podczas jazdy.
PAROWANIE GŁOŚNIKA
1) Włącz i-100, a głośniki zaczną „pingować”, aby ogłosić, że czeka 
na połączenie Bluetooth®. Oznacza to, że głośnik i-100 jest teraz w 
trybie parowania.
2) Umieść i-100 i urządzenie Bluetooth®, z którym chcesz je sparować, 
w zasięgu działania. Podczas parowania zalecamy trzymanie obu 
urządzeń w odległości nie większej niż 3 stopy od siebie.
3) Upewnij się, że Bluetooth® jest włączony w Twoim telefonie lub 
urządzeniu muzycznym. Zapoznaj się z instrukcjami producenta, aby 
dowiedzieć się, jak włączyć Bluetooth® na swoim urządzeniu.
4) Po aktywowaniu Bluetooth® w urządzeniu, wybierz opcję 
„EU-H1-SPR” z listy dostępnych urządzeń Bluetooth®.
5) W razie potrzeby wprowadź kod PIN „000000” i potwierdź wpis.
6) Po pomyślnym sparowaniu i-100 powie „Paired”.
7) Uwaga: tryb parowania w Hover-1 będzie trwał dwie minuty. Jeśli 
po dwóch minutach żadne urządzenia nie zostaną sparowane, 
głośnik i-100 automatycznie powróci do trybu gotowości.
8) Jeśli parowanie się nie powiedzie, najpierw wyłącz i-100 i 
ponownie sparuj, postępując zgodnie z wyżej wymienionymi krokami.
9) Jeśli Twój smartfon jest poza zasięgiem lub bateria i-100 jest słaba, 
głośnik może odłączyć się od urządzenia, a i-100 powie 
„Disconnected”. Aby ponownie się połączyć, wykonaj powyższe 
kroki lub naładuj skuter.

UWAGA: Po sparowaniu głośnika i-100 z urządzeniem głośnik 
zapamięta to urządzenie i sparuje się automatycznie, gdy Bluetooth® 
urządzenia zostanie aktywowany i znajdzie się w zasięgu. Nie ma 
potrzeby ponownego parowania wcześniej podłączonych urządzeń.

Twój skuter może sparować do dwóch urządzeń wielopunktowych. 
Możesz ponownie połączyć wcześniej sparowane urządzenie bez 
konieczności parowania lub tworzenia kodu PIN na maksymalnie 
dwóch urządzeniach.

SŁUCHAĆ MUZYKI
Po sparowaniu głośnika i-100 Bluetooth z urządzeniem możesz 
bezprzewodowo przesyłać strumieniowo muzykę. Tylko jeden głośnik 
będzie odtwarzał muzykę, ponieważ drugi głośnik służy wyłącznie do 
alertów bezpieczeństwa z Hover-1. Wybierz utwór, którego chcesz 
słuchać na swoim urządzeniu, aby słuchać go przez głośnik. 
Wszystkie elementy sterowania głośnością i ścieżkami będą 
wykonywane za pomocą urządzenia muzycznego. Jeśli napotkasz 
jakiekolwiek problemy podczas przesyłania strumieniowego, 
zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia.

GŁOŚNIK BLUETOOTH
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Twój i-100 to skuter z aplikacją, który działa z urządzeniami Apple iOS i 
Android. Pobierz bezpłatną aplikację Hover-1, aby uzyskać dostęp 
do niektórych funkcji swojej i-100, takich jak kolory reflektorów i tryb 
umiejętności.

Korzystając z czytnika kodów QR, przytrzymaj aparat w smartfonie 
nad poniższym kodem QR, aby pobrać aplikację Hover-1. 
Zapraszam do wyszukiwania „Hover-1” w sklepie z aplikacjami na 
urządzeniu.

APLIKACJA SMART PHONE

Dla IOS Dla Android
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Użytkownik powinien upewnić się, czy dokładnie poznał wszystkie 
elementy skutera i-100. Jeżeli takie elementy nie będą prawidłowo 
używane, użytkownik nie będzie mógł w pełni sterować skuterem. 
Przed jej użytkowaniem, należy poznać funkcje różnych 
mechanizmów w urządzeniu.

Przed użytkowaniem urządzenia w miejscach publicznych należy, w 
formie ćwiczeń, używać tych elementów przy mniejszej prędkości w 
mieszkaniu, na obszarze otwartym.

LISTA KONTROLNA PRZED JAZDĄ
Użytkownik powinien upewnić się, że skuter i-100 działa prawidłowo 
w czasie każdej przejażdżki. Jeżeli jej dany element nie funkcjonuje 
poprawnie, należy skontaktować się z Działem obsługi klienta.

• Przed użytkowaniem deskorolki należy upewnić się, czy bateria jest 
w pełni naładowana.

• Przed każdym użytkowaniem urządzenia należy upewnić się, czy 
śruby w przedniej i tylnej oponie są prawidłowo zamontowane.

• Przed jazdą na skuterze i-100 należy założyć odpowiedni komplet 
odzieży zabezpieczającej i ochronnej zgodnie z wcześniejszym 
opisem znajdującym się w niniejszej instrukcji użytkownika.

• W czasie korzystania z urządzenia użytkownik powinien być 
wygodnie ubrany i mieć założone płaskie buty zakrywające palce u 
nóg.

• Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją użytkownika, która 
pomoże zrozumieć podstawowe zasady pracy urządzenia oraz 
zapewni wskazówki dotyczące tego, jak najlepiej z niego korzystać.

PRZED JAZDĄ 

OSTRZEŻENIE
Każdy i-100 Hover-1, który nie działa 
prawidłowo, może spowodować 
utratę kontroli i upadek. Nie należy 
jeździć na i-100 z uszkodzoną częścią; 
wymienić uszkodzoną część przed 

OSTRZEŻENIE
Każdy i-100 Hover-1, który nie działa 
prawidłowo, może spowodować 
utratę kontroli i upadek. Nie należy 
jeździć na i-100 z uszkodzoną częścią; 
wymienić uszkodzoną część przed 

OSTRZEŻENIE
Każdy i-100 Hover-1, który nie działa 
prawidłowo, może spowodować utratę 
kontroli i upadek. Nie należy jeździć na 
i-100 z uszkodzoną częścią; wymienić 
uszkodzoną część przed jazdą.
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W zależności od regionu i kraju obowiązują różne przepisy ruchu na 
drogach publicznych. Użytkownik powinien uzyskać dodatkowe 
informacje w instytucji lokalnej w celu przestrzegania takich 
przepisów.

 Hover-1 nie ponosi odpowiedzialności za mandaty ani wykroczenia 
osób korzystających z urządzenia, które nie przestrzegają przepisów 
ani rozporządzeń lokalnych.

• Ze względów bezpieczeństwa użytkownik powinien zawsze nosić 
kask, który jest zgodny z normami bezpieczeństwa CPSC lub CE. W 
razie wypadku, kask może ochronić użytkownika przed poważnymi 
obrażeniami, a w niektórych przypadkach – nawet przed śmiercią.

• Należy przestrzegać wszystkich lokalnych przepisów dotyczących 
ruchu drogowego (np. sygnalizacji świetlnej, ulic jednokierunkowych, 
znaków „STOP”, przejść dla pieszych itp.).

• Jedź z ruchem, a nie przeciwko niemu.

• Ride defensively; expect the unexpected.

• Jedź z ruchem, a nie przeciwko niemu.

• Jedź defensywnie; oczekuj nieoczekiwanego.

• Daj pieszym pierwszeństwo przejazdu.

• Nie jedź zbyt blisko pieszych. Jeżeli użytkownik zamierza ich 
wyprzedzić, powinien ich o tym powiadomić.

• Przed wszystkimi skrzyżowaniami ulic należy zwolnić, a przed 
przejazdem na drugą stronę należy spojrzeć w lewą i prawą stronę.

Skuter i-100 nie jest wyposażony w reflektory. Jazda w gorszych 
warunkach widoczności nie jest zalecana.

tPomyśl o bezpieczeństwie podczas jazdy. Możesz zapobiec wielu 
wypadkom, jeśli myślisz o bezpieczeństwie. Poniżej znajduje się 
pomocna lista kontrolna dla jeźdźców Compact.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OSTRZEŻENIE
Jeżeli użytkownik jeździ na skuterze w gorszych 
warunkach widoczności (np. mgła, zmierzch, 
noc), może mieć trudności z obserwacją 
otoczenia, co może doprowadzić do 
wypadku. Poza włączeniem światła na czas 
jazdy w gorszych warunkach oświetlenia, 
użytkownik powinien pamiętać o założeniu 
jasnej, odblaskowej odzieży.
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LISTA KONTROLNA BEZPIECZEŃSTWAt

• Użytkownik nie powinien jeździć w sposób wykraczający poza jego 
umiejętności. Ponadto powinien upewnić się, czy dobrze poznał 
wszystkie funkcje skutera i-100.

• Zanim użytkownik stanie na skuterze, powinien upewnić się, czy 
urządzenie jest ułożone płasko na nawierzchni, czy zasilanie jest 
włączone oraz czy lampka wskaźnika pracy urządzenia świeci się na 
zielono. Nie należy wchodzić na skuter , jeżeli lampka wskaźnika pracy 
urządzenia świeci się na czerwono.

• Nie należy otwierać ani modyfikować skutera i-100. Takie działania 
unieważniają gwarancję producenta oraz mogą doprowadzić do 
awarii urządzenia, czego efektem mogą być obrażenia ciała bądź 
śmierć użytkownika.

• Ze skutera i-100 nie należy korzystać w sposób, który mógłby narażać 
inne osoby lub mienie.

• Podczas jazdy w pobliżu innych osób należy zachować bezpieczną 
odległość, aby uniknąć kolizji.

• Użytkownik powinien zawsze trzymać stopy nad hamulcami. 
Wyciąganie stóp poza urządzenie i-100 w czasie jazdy jest 
niebezpieczne i może sprawić, że skuter zatrzyma się lub skręci w bok.

• Skuter i-100 nie należy korzystać pod wpływem narkotyków i/lub 
alkoholu.

• Nie obsługuj skutera i-100, gdy jesteś zmęczony lub niewyspany.

• Nie zjeżdżaj skuterem z krawężników, ramp ani nie próbuj jeździć w 
skateparku, pustym basenie. Niewłaściwe użycie i-100 powoduje 
utratę gwarancji producenta i może prowadzić do obrażeń ciała lub 
uszkodzeń.

• Nie należy nieustannie obracać się w miejscu. Takie działanie może 
prowadzić do zawrotów głowy oraz zwiększyć ryzyko obrażeń.

• Nie należy nadużywać skutera i-100, ponieważ takie działanie może 
doprowadzić do uszkodzenia produktu oraz awarii systemu, czego 
efektem mogą być obrażenia ciała. Nadużywanie produktu, w tym 
rzucanie skutera i-100, unieważnia gwarancję producenta.

• Użytkownik, korzystając z urządzenia, nie powinien przejeżdżać przez 
kałuże, błoto, piasek, kamienie, żwir, gruz lub jeździć w pobliżu takich 
obszarów, lub jeździć po nierównym terenie.

• Użytkownik, korzystając z urządzenia, może jeździć na utwardzonej 
nawierzchni, która jest wyrównana i płaska. Jeżeli użytkownik napotka 
nierówną nawierzchnię, powinien przenieść swoje urządzenie nad takim 
obszarem.

• Z urządzenia nie należy korzystać w niesprzyjających warunkach 
pogodowych: w śniegu, deszczu, gradzie; w przypadku występowania 
śliskiej bądź oblodzonej nawierzchni lub w przypadku wysokich bądź 
niskich temperatur.
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• W razie jazdy na wyboistej lub nierównej nawierzchni użytkownik 
powinien zgiąć kolana w celu amortyzacji wstrząsów oraz wibracji, a 
także w celu utrzymania równowagi.

• Jeżeli użytkownik nie jest pewny, czy jazda na danym obszarze będzie 
bezpieczna, powinien zejść z skutera i ją przenieść. WZGLĘDY 
BEZPIECZEŃSTWA SĄ ZAWSZE NADRZĘDNE.

• Nie należy jeździć na terenie wyboistym lub przez przeszkody o 
wysokości większej od ½ cm, nawet w przypadku odpowiedniego 
przygotowania się oraz zginania kolan.

• NALEŻY ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ – użytkownik powinien sprawdzać 
otoczenie w czasie jazdy oraz mieć na względzie warunki na drodze, 
ludzi, miejsca, mienie oraz pobliskie przedmioty.

• Skuter i-100 nie należy korzystać w zatłoczonych miejscach.

• Użytkownik, korzystając z skutera i-100, powinien zachować 
szczególną ostrożność w pomieszczeniach, zwłaszcza w pobliżu ludzi, 
mienia oraz mniejszych przestrzeni.

• Z urządzenia nie należy korzystać podczas rozmowy, wysyłania 
wiadomości tekstowych lub przeglądania telefonu.

• Nie należy jeździć na obszarach, na których jazda na takim urządzeniu 
nie jest dozwolona.

• Nie należy jeździć w pobliżu pojazdów silnikowych ani na drogach 
publicznych.

• Nie należy wjeżdżać na strome zbocza ani z nich zjeżdżać.

• Skuter  i-100 jest przeznaczony dla jednej osoby, z urządzenia NIE 
MOGĄ korzystać dwie lub więcej osób.

• Podczas jazdy użytkownik nie może niczego przewozić.

• Osoby z zaburzoną równowagą nie powinny korzystać skutera  i-100.

• Kobiety w ciąży nie powinny korzystać  skutera i-100.

• Skuter i-100 jest zalecany dla osób, które ukończyły 15 lat.

• Przy większej prędkości, użytkownik powinien mieć na względzie 
dłuższy czas hamowania.

• Nie należy schodzić od przedniej strony urządzenia.

• Nie należy wskakiwać na urządzenie lub z niego zeskakiwać.

• Nie należy jeździć wyczynowo ani wykonywać sztuczek przy użyciu 
urządzenia.

• Nie należy jeździć na urządzeniu na obszarach pozbawionych 
oświetlania bądź słabo oświetlonych.

• Nie należy korzystać z urządzenia poza drogą, przejeżdżać przez 
dziury, szczeliny lub jeździć w ich pobliżu, lub jeździć na nierównej 
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Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, wymagany jest nadzór 
osoby dorosłej. Nigdy nie używaj na drogach, w pobliżu 
pojazdów silnikowych, na stromych zboczach lub 
schodach, w pobliżu basenów lub innych zbiorników 
wodnych; zawsze noś buty i nigdy nie pozwalaj więcej niż 
jednemu jeźdźcowi.

OSTRZEŻENIE

Gdy używany jest poduszkowiec i gokart 
(sprzedawane osobno), NIE WOLNO ZNAJDOWAĆ 
combo pod górę. W przypadku używania na 
stromym nachyleniu powyżej 5-10 °, uaktywni się 
mechanizm bezpieczeństwa wbudowany w deskę 
rozdzielczą, który automatycznie wyłączy deskę 
rozdzielczą. Jeśli tak się stanie, zdemontuj deskę 
rozdzielczą, umieść ją na płaskiej powierzchni, 
odczekaj 2 minuty, a następnie włącz ją ponownie.

OSTRZEŻENIE

nawierzchni.

• Należy pamiętać, że użytkownik, który korzysta ze skutera i-100, jest o  
11,43 cm wyższy. Należy zachować ostrożność przy przejeżdżaniu przez 
drzwi.

• Nie należy wykonywać ostrych zakrętów, zwłaszcza przy dużej 
prędkości.

• Nie należy wchodzić na błotniki  skutera i-100.

• Należy unikać jazdy w miejscach niebezpiecznych, w tym w pobliżu 
obszarów z łatwopalnym gazem, parą, płynem, pyłem, włóknem. 
Kontakt z takimi substancjami może wywołać pożar lub doprowadzić 
do wybuchu.

• Przed skorzystaniem z urządzenia, użytkownik powinien upewnić się, 
czy opony są w dobrym stanie oraz czy ilość bieżnika jest wystarczająca.

• Z urządzenia nie należy korzystać w pobliżu basenów lub innych 
zbiorników wodnych.

OSTRZEŻENIE! Podobnie jak w przypadku każdego elementu 
mechanicznego, pojazd podlega dużym naprężeniom i zużyciu. Różne 
materiały i komponenty mogą różnie reagować na zużycie lub 
zmęczenie. Przekroczenie oczekiwanej żywotności elementu może 
spowodować jego nagłe pęknięcie, co grozi zranieniem użytkownika. 
Pęknięcia, rysy i przebarwienia w obszarach poddanych dużym 
naprężeniom wskazują, że element przekroczył okres użytkowania i 
należy go wymienić.

OSTRZEŻENIE: W celu ochrony dzieci przed uduszeniem opakowanie 
foliowe należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla nich. 
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NIEPRZESTRZEGANIE JAKICHKOLWIEK OPISANYCH PONIŻEJ 
ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI MOŻE DOPROWADZIĆ DO USZKODZENIA 
URZĄDZENIA, MOŻE WIĄZAĆ SIĘ Z UNIEWAŻNIENIEM GWARANCJI 
PRODUCENTA, A TAKŻE MOŻE DOPROWADZIĆ DO USZKODZENIA 

MIENIA, POWAŻNYCH OBRAŻEŃ CIAŁA ORAZ ŚMIERCI.

Przed skorzystaniem z urządzenia, użytkownik powinien zapoznać się 
z zasadami użytkowania.

OBSŁUGA TWOJEGO URZĄDZENIA
Przed pierwszym użyciem należy upewnić się, czy urządzenie jest w 
pełni naładowane. W celu sprawdzenia instrukcji dotyczących 
ładowania, należy przejść do sekcji ŁADOWANIE URZĄDZENIA.

Stań bezpośrednio za urządzeniem i umieść jedną stopę na 
odpowiednią podkładkę (zgodnie z rysunkiem poniżej). Ciężar ciała 
musi spoczywać na stopie znajdującej się na nawierzchni, inaczej 
urządzenie może zmienić swoją pozycję lub zacząć wibrować, co 
mogłoby utrudnić umieszczenie drugiej stopy na urządzeniu. Jeżeli 
jesteś gotowy, przenieś ciężar swojego ciała na stopę już znajdującą 
się na urządzeniu oraz szybko i równo umieść drugą stopę na 
stosownej podkładce (zgodnie z rysunkiem poniżej).

Znajdź swój środek ciężkości. Jeżeli masa ciała jest prawidłowo 
rozprowadzona na podkładki na stopy, a Ty odnalazłeś środek 
ciężkości, powinieneś stać na urządzeniu tak, jakbyś stał na 
nawierzchni.

Na określenie wygodnej pozycji oraz utrzymanie równowagi 
potrzebnych jest średnio od 3 do 5 minut. Towarzystwo drugiej, 
obserwującej osoby może sprawić, że poczujesz się bezpieczniej. 
Skuter i-100 jest wyjątkowo intuicyjnym urządzeniem; może wykryć 
nawet niewielki ruch. Dlatego niepokój bądź obawa dotycząca 
wejścia na urządzenie może wywołać atak paniki oraz 
niepożądane ruchy.

Przy pierwszym użyciu urządzenia, najszybszym sposobem na 
wykonanie ruchu w pożądanym kierunku jest koncentracja na nim. 
Zauważysz, że sama myśl o kierunku zmieni Twój środek ciężkości, a 
tak delikatny ruch skieruje Cię w wybraną stronę.

Twój środek ciężkości określa kierunek, w którym się poruszasz, 
przyspieszasz, obniżasz prędkość oraz zatrzymujesz się. Zgodnie z 
poniższym rysunkiem, środek ciężkości przenieś na tę stronę, w którą 
chcesz wykonać ruch.

Aby wykonać obrót, skup się na wybranym kierunku i bądź 
rozluźniony.

Gdy poczujesz się pewniej, zauważysz, że sterowanie urządzeniem 
jest łatwiejsze. Pamiętaj, że przy dużej prędkości należy przenieść 
ciężar ciała w celu zniwelowania siły odśrodkowej.

Jeżeli napotkasz nierówny lub wyboisty teren, zegnij kolana, a 
następnie zejdź z urządzenia i przenieś je na obszar, na którym 
użytkowanie skutera i-100 jest bezpieczne.

Schodzenie z urządzenia jest jedną z najłatwiejszych czynności. 
Jednak jej nieprawidłowe wykonanie może spowodować upadek. 
Aby prawidłowo zejść z zatrzymanego urządzenia, należy podnieść 
jedną nogę i postawić stopę na nawierzchni (SCHODZENIE Z 
URZĄDZENIA). Następnie należy całkowicie z niego zejść zgodnie z 
rysunkiem poniżej.

WAGA ORAZ OGRANICZENIE PRĘDKOŚCI
Ograniczenia wagi i prędkości zostały opracowane z myślą o 
bezpieczeństwie użytkownika. Nie należy ich przekraczać – zostały 
podane poniżej.

• Maks. waga: 100 kg
• Min. waga: 20 kg
• Maks. prędkość: do 11 km/h

ZASIĘG URZĄDZENIA
W idealnych warunkach Skutera i-100 z pełną baterią może 
pokonać odległość do 9,5 km. Poniżej znajdują się najważniejsze 
czynniki, które wpływają na zasięg urządzenia.

• Teren: Zasięg jest największy w przypadku jazdy na wygładzonej i 
płaskiej nawierzchni. Jazda pod górę i/lub na nierównym obszarze 
znacząco ograniczy zasięg urządzenia.
• Waga: Zasięg będzie większy w przypadku lżejszego użytkownika.
• Temperatura otoczenia: Z urządzenia należy korzystać, a także 
przechowywać je w zalecanej temperaturze, co zwiększa jego 
zasięg, żywotność baterii oraz ogólną wydajność urządzenia.
• Prędkość oraz styl jazdy: Utrzymanie średniej oraz stałej prędkości 
zapewnia maksymalny zasięg. Szybkie podróżowanie przez dłuższy 
czas, częste postoje, bezczynność urządzenia oraz częste 
przyspieszanie lub obniżanie prędkości zmniejszą zasięg urządzenia.

Jeżeli skuter i-100 nie jest zbalansowany, wibruje lub nie można jej 
prawidłowo uruchomić, należy postępować zgodnie z 
następującymi krokami w celu jej kalibracji.
• Najpierw urządzenie należy umieścić na płaskiej, 
wypoziomowanej nawierzchni, takiej jak podłoga lub stół. 
Podkładki na stopy powinny być ze sobą zrównane, nie mogą być 
odchylone do przodu lub tyłu. Należy upewnić się, czy ładowarka 
nie jest podłączona oraz czy panel urządzenia jest wyłączony.
• Należy nacisnąć przycisk ON/OFF (WŁ./WYŁ.) i przytrzymać go 
przez 15 sekund. Urządzenie włączy się, a wskaźnik baterii zapali się 
na panelu.
• Gdy lampka mignie 5 razy pod rząd, możesz zwolnić przycisk ON / 
OFF. (WŁ./WYŁ.).
• Należy wyłączyć panel, a następnie go włączyć oraz dwukrotnie 
nacisnąć przycisk zasilania. W ten sposób kalibracja urządzenia 
zostanie wykonana.

JAZDA SWOIM i-100

Bądź rozluźniony, stopy umieść szybko, pewnie i 
równo. Wyobraź sobie, że wchodzisz po schodach, 
najpierw jedna noga, potem druga. Po wyrównaniu 
stóp na urządzeniu spojrzyj w górę. Jeżeli nacisk jest 
wywierany wyłącznie na jedną podkładkę na stopę, 
deskorolka i-100 może wibrować lub obracać się w 
jednym kierunku. TAKIE ZACHOWANIE URZĄDZENIA NIE 
JEST NADZWYCZAJNE. 

UWAGA:
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URZĄDZENIA, MOŻE WIĄZAĆ SIĘ Z UNIEWAŻNIENIEM GWARANCJI 
PRODUCENTA, A TAKŻE MOŻE DOPROWADZIĆ DO USZKODZENIA 

MIENIA, POWAŻNYCH OBRAŻEŃ CIAŁA ORAZ ŚMIERCI.

Przed skorzystaniem z urządzenia, użytkownik powinien zapoznać się 
z zasadami użytkowania.

OBSŁUGA TWOJEGO URZĄDZENIA
Przed pierwszym użyciem należy upewnić się, czy urządzenie jest w 
pełni naładowane. W celu sprawdzenia instrukcji dotyczących 
ładowania, należy przejść do sekcji ŁADOWANIE URZĄDZENIA.

Stań bezpośrednio za urządzeniem i umieść jedną stopę na 
odpowiednią podkładkę (zgodnie z rysunkiem poniżej). Ciężar ciała 
musi spoczywać na stopie znajdującej się na nawierzchni, inaczej 
urządzenie może zmienić swoją pozycję lub zacząć wibrować, co 
mogłoby utrudnić umieszczenie drugiej stopy na urządzeniu. Jeżeli 
jesteś gotowy, przenieś ciężar swojego ciała na stopę już znajdującą 
się na urządzeniu oraz szybko i równo umieść drugą stopę na 
stosownej podkładce (zgodnie z rysunkiem poniżej).

Znajdź swój środek ciężkości. Jeżeli masa ciała jest prawidłowo 
rozprowadzona na podkładki na stopy, a Ty odnalazłeś środek 
ciężkości, powinieneś stać na urządzeniu tak, jakbyś stał na 
nawierzchni.

Na określenie wygodnej pozycji oraz utrzymanie równowagi 
potrzebnych jest średnio od 3 do 5 minut. Towarzystwo drugiej, 
obserwującej osoby może sprawić, że poczujesz się bezpieczniej. 
Skuter i-100 jest wyjątkowo intuicyjnym urządzeniem; może wykryć 
nawet niewielki ruch. Dlatego niepokój bądź obawa dotycząca 
wejścia na urządzenie może wywołać atak paniki oraz 
niepożądane ruchy.

Przy pierwszym użyciu urządzenia, najszybszym sposobem na 
wykonanie ruchu w pożądanym kierunku jest koncentracja na nim. 
Zauważysz, że sama myśl o kierunku zmieni Twój środek ciężkości, a 
tak delikatny ruch skieruje Cię w wybraną stronę.

Twój środek ciężkości określa kierunek, w którym się poruszasz, 
przyspieszasz, obniżasz prędkość oraz zatrzymujesz się. Zgodnie z 
poniższym rysunkiem, środek ciężkości przenieś na tę stronę, w którą 
chcesz wykonać ruch.

Aby wykonać obrót, skup się na wybranym kierunku i bądź 
rozluźniony.

Gdy poczujesz się pewniej, zauważysz, że sterowanie urządzeniem 
jest łatwiejsze. Pamiętaj, że przy dużej prędkości należy przenieść 
ciężar ciała w celu zniwelowania siły odśrodkowej.

Jeżeli napotkasz nierówny lub wyboisty teren, zegnij kolana, a 
następnie zejdź z urządzenia i przenieś je na obszar, na którym 
użytkowanie skutera i-100 jest bezpieczne.

Schodzenie z urządzenia jest jedną z najłatwiejszych czynności. 
Jednak jej nieprawidłowe wykonanie może spowodować upadek. 
Aby prawidłowo zejść z zatrzymanego urządzenia, należy podnieść 
jedną nogę i postawić stopę na nawierzchni (SCHODZENIE Z 
URZĄDZENIA). Następnie należy całkowicie z niego zejść zgodnie z 
rysunkiem poniżej.

WAGA ORAZ OGRANICZENIE PRĘDKOŚCI
Ograniczenia wagi i prędkości zostały opracowane z myślą o 
bezpieczeństwie użytkownika. Nie należy ich przekraczać – zostały 
podane poniżej.

• Maks. waga: 100 kg
• Min. waga: 20 kg
• Maks. prędkość: do 11 km/h

ZASIĘG URZĄDZENIA
W idealnych warunkach Skutera i-100 z pełną baterią może 
pokonać odległość do 9,5 km. Poniżej znajdują się najważniejsze 
czynniki, które wpływają na zasięg urządzenia.

• Teren: Zasięg jest największy w przypadku jazdy na wygładzonej i 
płaskiej nawierzchni. Jazda pod górę i/lub na nierównym obszarze 
znacząco ograniczy zasięg urządzenia.
• Waga: Zasięg będzie większy w przypadku lżejszego użytkownika.
• Temperatura otoczenia: Z urządzenia należy korzystać, a także 
przechowywać je w zalecanej temperaturze, co zwiększa jego 
zasięg, żywotność baterii oraz ogólną wydajność urządzenia.
• Prędkość oraz styl jazdy: Utrzymanie średniej oraz stałej prędkości 
zapewnia maksymalny zasięg. Szybkie podróżowanie przez dłuższy 
czas, częste postoje, bezczynność urządzenia oraz częste 
przyspieszanie lub obniżanie prędkości zmniejszą zasięg urządzenia.

Jeżeli skuter i-100 nie jest zbalansowany, wibruje lub nie można jej 
prawidłowo uruchomić, należy postępować zgodnie z 
następującymi krokami w celu jej kalibracji.
• Najpierw urządzenie należy umieścić na płaskiej, 
wypoziomowanej nawierzchni, takiej jak podłoga lub stół. 
Podkładki na stopy powinny być ze sobą zrównane, nie mogą być 
odchylone do przodu lub tyłu. Należy upewnić się, czy ładowarka 
nie jest podłączona oraz czy panel urządzenia jest wyłączony.
• Należy nacisnąć przycisk ON/OFF (WŁ./WYŁ.) i przytrzymać go 
przez 15 sekund. Urządzenie włączy się, a wskaźnik baterii zapali się 
na panelu.
• Gdy lampka mignie 5 razy pod rząd, możesz zwolnić przycisk ON / 
OFF. (WŁ./WYŁ.).
• Należy wyłączyć panel, a następnie go włączyć oraz dwukrotnie 
nacisnąć przycisk zasilania. W ten sposób kalibracja urządzenia 
zostanie wykonana.Przejdź do tyłu Stop Ruch do przodu

OSTRZEŻENIE
W celu uniknięcia niebezpieczeństwa nie wykonuj 
nagłych obrotów ani obrotów przy dużej prędkości. Nie 
wykonuj szybkich obrotów ani szybko nie jeźdź na 
pochyłościach, gdyż takie zachowanie może 
doprowadzić do obrażeń ciała.
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OBSŁUGA TWOJEGO URZĄDZENIA
Przed pierwszym użyciem należy upewnić się, czy urządzenie jest w 
pełni naładowane. W celu sprawdzenia instrukcji dotyczących 
ładowania, należy przejść do sekcji ŁADOWANIE URZĄDZENIA.

Stań bezpośrednio za urządzeniem i umieść jedną stopę na 
odpowiednią podkładkę (zgodnie z rysunkiem poniżej). Ciężar ciała 
musi spoczywać na stopie znajdującej się na nawierzchni, inaczej 
urządzenie może zmienić swoją pozycję lub zacząć wibrować, co 
mogłoby utrudnić umieszczenie drugiej stopy na urządzeniu. Jeżeli 
jesteś gotowy, przenieś ciężar swojego ciała na stopę już znajdującą 
się na urządzeniu oraz szybko i równo umieść drugą stopę na 
stosownej podkładce (zgodnie z rysunkiem poniżej).

Znajdź swój środek ciężkości. Jeżeli masa ciała jest prawidłowo 
rozprowadzona na podkładki na stopy, a Ty odnalazłeś środek 
ciężkości, powinieneś stać na urządzeniu tak, jakbyś stał na 
nawierzchni.

Na określenie wygodnej pozycji oraz utrzymanie równowagi 
potrzebnych jest średnio od 3 do 5 minut. Towarzystwo drugiej, 
obserwującej osoby może sprawić, że poczujesz się bezpieczniej. 
Skuter i-100 jest wyjątkowo intuicyjnym urządzeniem; może wykryć 
nawet niewielki ruch. Dlatego niepokój bądź obawa dotycząca 
wejścia na urządzenie może wywołać atak paniki oraz 
niepożądane ruchy.

Przy pierwszym użyciu urządzenia, najszybszym sposobem na 
wykonanie ruchu w pożądanym kierunku jest koncentracja na nim. 
Zauważysz, że sama myśl o kierunku zmieni Twój środek ciężkości, a 
tak delikatny ruch skieruje Cię w wybraną stronę.

Twój środek ciężkości określa kierunek, w którym się poruszasz, 
przyspieszasz, obniżasz prędkość oraz zatrzymujesz się. Zgodnie z 
poniższym rysunkiem, środek ciężkości przenieś na tę stronę, w którą 
chcesz wykonać ruch.

Aby wykonać obrót, skup się na wybranym kierunku i bądź 
rozluźniony.

Gdy poczujesz się pewniej, zauważysz, że sterowanie urządzeniem 
jest łatwiejsze. Pamiętaj, że przy dużej prędkości należy przenieść 
ciężar ciała w celu zniwelowania siły odśrodkowej.

Jeżeli napotkasz nierówny lub wyboisty teren, zegnij kolana, a 
następnie zejdź z urządzenia i przenieś je na obszar, na którym 
użytkowanie skutera i-100 jest bezpieczne.

Schodzenie z urządzenia jest jedną z najłatwiejszych czynności. 
Jednak jej nieprawidłowe wykonanie może spowodować upadek. 
Aby prawidłowo zejść z zatrzymanego urządzenia, należy podnieść 
jedną nogę i postawić stopę na nawierzchni (SCHODZENIE Z 
URZĄDZENIA). Następnie należy całkowicie z niego zejść zgodnie z 
rysunkiem poniżej.

WAGA ORAZ OGRANICZENIE PRĘDKOŚCI
Ograniczenia wagi i prędkości zostały opracowane z myślą o 
bezpieczeństwie użytkownika. Nie należy ich przekraczać – zostały 
podane poniżej.

• Maks. waga: 100 kg
• Min. waga: 20 kg
• Maks. prędkość: do 11 km/h

ZASIĘG URZĄDZENIA
W idealnych warunkach Skutera i-100 z pełną baterią może 
pokonać odległość do 9,5 km. Poniżej znajdują się najważniejsze 
czynniki, które wpływają na zasięg urządzenia.

• Teren: Zasięg jest największy w przypadku jazdy na wygładzonej i 
płaskiej nawierzchni. Jazda pod górę i/lub na nierównym obszarze 
znacząco ograniczy zasięg urządzenia.
• Waga: Zasięg będzie większy w przypadku lżejszego użytkownika.
• Temperatura otoczenia: Z urządzenia należy korzystać, a także 
przechowywać je w zalecanej temperaturze, co zwiększa jego 
zasięg, żywotność baterii oraz ogólną wydajność urządzenia.
• Prędkość oraz styl jazdy: Utrzymanie średniej oraz stałej prędkości 
zapewnia maksymalny zasięg. Szybkie podróżowanie przez dłuższy 
czas, częste postoje, bezczynność urządzenia oraz częste 
przyspieszanie lub obniżanie prędkości zmniejszą zasięg urządzenia.

Jeżeli skuter i-100 nie jest zbalansowany, wibruje lub nie można jej 
prawidłowo uruchomić, należy postępować zgodnie z 
następującymi krokami w celu jej kalibracji.
• Najpierw urządzenie należy umieścić na płaskiej, 
wypoziomowanej nawierzchni, takiej jak podłoga lub stół. 
Podkładki na stopy powinny być ze sobą zrównane, nie mogą być 
odchylone do przodu lub tyłu. Należy upewnić się, czy ładowarka 
nie jest podłączona oraz czy panel urządzenia jest wyłączony.
• Należy nacisnąć przycisk ON/OFF (WŁ./WYŁ.) i przytrzymać go 
przez 15 sekund. Urządzenie włączy się, a wskaźnik baterii zapali się 
na panelu.
• Gdy lampka mignie 5 razy pod rząd, możesz zwolnić przycisk ON / 
OFF. (WŁ./WYŁ.).
• Należy wyłączyć panel, a następnie go włączyć oraz dwukrotnie 
nacisnąć przycisk zasilania. W ten sposób kalibracja urządzenia 
zostanie wykonana.

OSTRZEŻENIE
Należy upewnić się, by nogę w pełni 
podnieść z podkładki w celu zejścia z 
urządzenia. Jeżeli ta czynność nie zostanie 
prawidłowo wykonana, urządzenie może 
zacząć kręcić się wokół własnej osi.

Bądź rozluźniony i skup się na swoim 
środku ciężkości, by w pełni sterować 
skuterem i-100.

UWAGA:
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pokonać odległość do 9,5 km. Poniżej znajdują się najważniejsze 
czynniki, które wpływają na zasięg urządzenia.

• Teren: Zasięg jest największy w przypadku jazdy na wygładzonej i 
płaskiej nawierzchni. Jazda pod górę i/lub na nierównym obszarze 
znacząco ograniczy zasięg urządzenia.
• Waga: Zasięg będzie większy w przypadku lżejszego użytkownika.
• Temperatura otoczenia: Z urządzenia należy korzystać, a także 
przechowywać je w zalecanej temperaturze, co zwiększa jego 
zasięg, żywotność baterii oraz ogólną wydajność urządzenia.
• Prędkość oraz styl jazdy: Utrzymanie średniej oraz stałej prędkości 
zapewnia maksymalny zasięg. Szybkie podróżowanie przez dłuższy 
czas, częste postoje, bezczynność urządzenia oraz częste 
przyspieszanie lub obniżanie prędkości zmniejszą zasięg urządzenia.

Jeżeli skuter i-100 nie jest zbalansowany, wibruje lub nie można jej 
prawidłowo uruchomić, należy postępować zgodnie z 
następującymi krokami w celu jej kalibracji.
• Najpierw urządzenie należy umieścić na płaskiej, 
wypoziomowanej nawierzchni, takiej jak podłoga lub stół. 
Podkładki na stopy powinny być ze sobą zrównane, nie mogą być 
odchylone do przodu lub tyłu. Należy upewnić się, czy ładowarka 
nie jest podłączona oraz czy panel urządzenia jest wyłączony.
• Należy nacisnąć przycisk ON/OFF (WŁ./WYŁ.) i przytrzymać go 
przez 15 sekund. Urządzenie włączy się, a wskaźnik baterii zapali się 
na panelu.
• Gdy lampka mignie 5 razy pod rząd, możesz zwolnić przycisk ON / 
OFF. (WŁ./WYŁ.).
• Należy wyłączyć panel, a następnie go włączyć oraz dwukrotnie 
nacisnąć przycisk zasilania. W ten sposób kalibracja urządzenia 
zostanie wykonana.

RÓWNOWAGA I KALIBRACJA

OSTRZEŻENIE
Przeciążenie urządzenia może 
zwiększyć ryzyko obrażeń ciała lub 
uszkodzenia produktu.

W celu uniknięcia obrażeń, po osiągnięciu prędkości 
maksymalnej, Skuter i-100 wyda krótki sygnał 
dźwiękowy w celu powiadomienia użytkownika oraz 
przechyli go powoli do tyłu.

UWAGA:



W czasie korzystania z skutera i-100, w razie pojawienia się błędu 
systemu lub wykonania niedozwolonego działania, urządzenie 
powiadomi o tym użytkownika na jeden ze sposobów. 

Użytkownik zauważy, że lampka wskaźnika pracy urządzenia zapali 
się na CZERWONO, oraz usłyszy krótki sygnał dźwiękowy, który 
stanowi przypomnienie o zachowaniu środków ostrożności oraz 
instrukcję wstrzymania działania urządzenia, przez co urządzenie 
zostanie nagle zatrzymane.

Poniżej znajdują się najczęstsze zdarzenia, które wywołują 
powiadomienia dotyczące bezpieczeństwa. Takich powiadomień 
nie należy ignorować, lecz należy podjąć stosowne działania w 
celu rozwiązania problemu związanego z nieprawidłową 
czynnością, usunięcia awarii bądź błędów.

• Niebezpieczne powierzchnie jezdne (nierówne, zbyt strome, 
niebezpieczne itp.)

• Gdy nadepniesz na urządzenie, jeśli platforma jest pochylona o 
więcej niż 10 stopni do przodu lub do tyłu.

• Napięcie baterii jest za niskie.

• Urządzenie nadal się ładuje.

• Podczas pracy platforma samodzielnie inicjuje przechylenie z 
powodu nadmiernej prędkości.

• Przegrzanie urządzenia lub temperatura silnika jest za wysoka.

• Urządzenie kołysze się w tę iz powrotem przez 30 sekund.

• Jeżeli system zacznie korzystać z trybu ochronnego, wskaźnik 
powiadomień zapali się, a panel zawibruje. Taka sytuacja ma 
miejsce najczęściej wtedy, gdy bateria jest prawie wyczerpana, a 
urządzenie może przestać działać.

• Jeśli platforma jest przechylona do przodu lub do tyłu o więcej niż 
10 stopni, Twój i-100 wyłączy się i zatrzyma nagle, co może 
spowodować utratę równowagi lub upadek kierowcy.

• Jeżeli obie opony są zablokowane, urządzenie zatrzyma się po 2 
sekundach.

• Jeżeli poziom baterii spadnie poniżej poziomu trybu ochronnego, 
silnik urządzenia wyłączy się i urządzenie przestanie działać po 15 
sekundach.

• Utrzymując wysokie napięcie rozładowania w czasie użytkowania 
urządzenia (np. poprzez wjeżdżanie na zbocze przez dłuższy czas), 
silnik urządzenia wyłączy się i urządzenie przestanie działać po 15 
sekundach.

POWIADOMIENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
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W czasie korzystania z skutera i-100, w razie pojawienia się błędu 
systemu lub wykonania niedozwolonego działania, urządzenie 
powiadomi o tym użytkownika na jeden ze sposobów. 

Użytkownik zauważy, że lampka wskaźnika pracy urządzenia zapali 
się na CZERWONO, oraz usłyszy krótki sygnał dźwiękowy, który 
stanowi przypomnienie o zachowaniu środków ostrożności oraz 
instrukcję wstrzymania działania urządzenia, przez co urządzenie 
zostanie nagle zatrzymane.

Poniżej znajdują się najczęstsze zdarzenia, które wywołują 
powiadomienia dotyczące bezpieczeństwa. Takich powiadomień 
nie należy ignorować, lecz należy podjąć stosowne działania w 
celu rozwiązania problemu związanego z nieprawidłową 
czynnością, usunięcia awarii bądź błędów.

• Niebezpieczne powierzchnie jezdne (nierówne, zbyt strome, 
niebezpieczne itp.)

• Gdy nadepniesz na urządzenie, jeśli platforma jest pochylona o 
więcej niż 10 stopni do przodu lub do tyłu.

• Napięcie baterii jest za niskie.

• Urządzenie nadal się ładuje.

• Podczas pracy platforma samodzielnie inicjuje przechylenie z 
powodu nadmiernej prędkości.

• Przegrzanie urządzenia lub temperatura silnika jest za wysoka.

• Urządzenie kołysze się w tę iz powrotem przez 30 sekund.

• Jeżeli system zacznie korzystać z trybu ochronnego, wskaźnik 
powiadomień zapali się, a panel zawibruje. Taka sytuacja ma 
miejsce najczęściej wtedy, gdy bateria jest prawie wyczerpana, a 
urządzenie może przestać działać.

• Jeśli platforma jest przechylona do przodu lub do tyłu o więcej niż 
10 stopni, Twój i-100 wyłączy się i zatrzyma nagle, co może 
spowodować utratę równowagi lub upadek kierowcy.

• Jeżeli obie opony są zablokowane, urządzenie zatrzyma się po 2 
sekundach.

• Jeżeli poziom baterii spadnie poniżej poziomu trybu ochronnego, 
silnik urządzenia wyłączy się i urządzenie przestanie działać po 15 
sekundach.

• Utrzymując wysokie napięcie rozładowania w czasie użytkowania 
urządzenia (np. poprzez wjeżdżanie na zbocze przez dłuższy czas), 
silnik urządzenia wyłączy się i urządzenie przestanie działać po 15 
sekundach.
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OSTRZEŻENIE
Jeżeli skuter i-100 wyłączy się podczas 
powiadomienia dotyczącego bezpieczeństwa, 
wszystkie systemy operacyjne zostaną zatrzymane. 
W czasie wymuszenia zatrzymania pracy 
urządzenia przez system nie należy z niego 
korzystać. Należy je wyłączyć oraz ponownie 
włączyć w celu jego odblokowania przez 
wyłączenie trybu blokady bezpieczeństwa.



ŁADOWANIE URZĄDZENIA
• Należy upewnić się, że wejście na ładowarkę jest czyste i suche.

• Należy dopilnować, by w wejściu nie znajdował się pył, odpady 
lub kurz.

• Ładowarkę należy podłączyć do uziemionego gniazdka 
ściennego. Lampka wskaźnika ładowania NA ŁADOWARCE będzie 
świecić się na zielono.

• Przewód należy podłączyć do źródła zasilania (100 V ~ 240 V; 
50/60 Hz).

• Należy dopasować i podłączyć 3-pinowy przewód ładowania do 
wejścia na ładowarkę w deskorolce i-100. PRZEWODU NIE NALEŻY 
UMIESZCZAĆ W WEJŚCIU PRZY UŻYCIU SIŁY ANI GO SKRĘCAĆ, 
PONIEWAŻ ZĄBKI MOGĄ SIĘ WYKRZYWIĆ LUB ZŁAMAĆ.

• Po podłączeniu do panelu, lampka wskaźnika ładowania NA 
ŁADOWARCE powinna zmienić kolor na CZERWONY, co oznacza, że 
urządzenie jest ładowane.

• Zmiana koloru lampki z CZERWONEGO na ZIELONY na ładowarce 
oznacza pełne naładowanie urządzenia. 

• Pełne naładowanie urządzenia może zająć do 5 godzin. W 
trakcie ładowania, Użytkownik dostrzeże lampkę migającą na żółto 
oznaczającą proces ładowania. Urządzenia nie należy ładować 
dłużej niż przez 6 godzin.

• Po pełnym naładowaniu skutera i-100, należy odłączyć 
ładowarkę od urządzenia oraz od źródła zasilania.

• Wyłączaj i-100 podczas ładowania. 

SPECYFIKACJE BATERII
Typ baterii: bateria litowo-jonowa do ponownego ładowania
Czas ładowania: do 5 godzin
Napięcie: 25,2 V
Początkowa pojemność: 4,0 Ah

KONSERWACJA BATERII
Bateria litowo-jonowa jest wbudowana w urządzeniu. Nie należy 
rozkładać urządzenia w celu usunięcia baterii lub jej oddzielenia od 
urządzenia.

• Używaj tylko ładowarki i kabla ładującego dostarczonych przez 
Hover-1. Użycie innej ładowarki lub kabla może prowadzić do 
uszkodzenia produktu, przegrzania i ryzyka pożaru. Użycie innej 
ładowarki lub kabla powoduje unieważnienie gwarancji 
producenta.

• Urządzenia ani baterii nie należy podłączać lub mocować do 
wtyczki źródła zasilania lub bezpośrednio do zapalniczki 
samochodowej.

• Urządzenia ani baterii nie należy umieszczać w pobliżu ognia lub 

na obszarze, który jest nasłoneczniony. Nagrzewanie urządzenia 
i/lub baterii może doprowadzić do dalszego nagrzewania, 
popsucia lub zapalenia baterii znajdującej się wewnątrz urządzenia.

• Jeżeli baterii nie można naładować w wyznaczonym czasie 
ładowania, należy przestać ją ładować. Jej dalsze ładowanie 
może doprowadzić do sytuacji, w której bateria stanie się gorąca, 
pęknie lub zapali się.

W trosce o zasoby naturalne, prosimy o wyrzucenie baterii lub o 
poddanie ich recyklingowi w prawidłowy sposób. Niniejszy produkt 
zawiera baterie litowo-jonowe. Przepisy lokalne, stanowe bądź 
federalne mogą zabraniać wyrzucania baterii litowo-jonowych w 
formie zwykłych śmieci. Użytkownik powinien skonsultować się z 
lokalnym organem odpowiedzialnym za odpady w celu uzyskania 
informacji dotyczących możliwości recyklingu i/lub wyrzucania 
odpadów.

• Nie należy modyfikować, zmieniać lub zamieniać baterii.

• Jeżeli bateria wydziela nieprzyjemny zapach, przegrzewa się lub 
przecieka, nie należy korzystać z urządzenia.

• Nie należy dotykać żadnych wyciekających substancji ani 
wdychać wydzielanych wyziewów.

• Dzieci oraz zwierzęta należy trzymać z dala od baterii.

• Bateria składa się z niebezpiecznych substancji, nie należy jej 
otwierać ani wkładać czegokolwiek do niej.

• Należy korzystać wyłącznie z ładowarki dostarczonej przez 
Hover-1.

• Jeżeli bateria występuje z prądem rozładowania lub jeżeli 
wydziela jakiekolwiek substancje, nie należy ładować urządzenia. W 
takim przypadku, należy bezzwłocznie oddalić się od baterii w razie 
pożaru lub wybuchu.

• Baterie litowo-jonowe uważa się za materiały niebezpieczne. 
Należy przestrzegać wszystkich przepisów lokalnych, stanowych 
bądź federalnych w odniesieniu do recyklingu, obsługi lub 
wyrzucania baterii litowo-jonowych.

ŁADOWANIE SKUTERA i-100

PIELĘGNACJA BATERII / KONSERWACJA
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ŁADOWANIE URZĄDZENIA
• Należy upewnić się, że wejście na ładowarkę jest czyste i suche.

• Należy dopilnować, by w wejściu nie znajdował się pył, odpady 
lub kurz.

• Ładowarkę należy podłączyć do uziemionego gniazdka 
ściennego. Lampka wskaźnika ładowania NA ŁADOWARCE będzie 
świecić się na zielono.

• Przewód należy podłączyć do źródła zasilania (100 V ~ 240 V; 
50/60 Hz).

• Należy dopasować i podłączyć 3-pinowy przewód ładowania do 
wejścia na ładowarkę w deskorolce i-100. PRZEWODU NIE NALEŻY 
UMIESZCZAĆ W WEJŚCIU PRZY UŻYCIU SIŁY ANI GO SKRĘCAĆ, 
PONIEWAŻ ZĄBKI MOGĄ SIĘ WYKRZYWIĆ LUB ZŁAMAĆ.

• Po podłączeniu do panelu, lampka wskaźnika ładowania NA 
ŁADOWARCE powinna zmienić kolor na CZERWONY, co oznacza, że 
urządzenie jest ładowane.

• Zmiana koloru lampki z CZERWONEGO na ZIELONY na ładowarce 
oznacza pełne naładowanie urządzenia. 

• Pełne naładowanie urządzenia może zająć do 5 godzin. W 
trakcie ładowania, Użytkownik dostrzeże lampkę migającą na żółto 
oznaczającą proces ładowania. Urządzenia nie należy ładować 
dłużej niż przez 6 godzin.

• Po pełnym naładowaniu skutera i-100, należy odłączyć 
ładowarkę od urządzenia oraz od źródła zasilania.

• Wyłączaj i-100 podczas ładowania. 

SPECYFIKACJE BATERII
Typ baterii: bateria litowo-jonowa do ponownego ładowania
Czas ładowania: do 5 godzin
Napięcie: 25,2 V
Początkowa pojemność: 4,0 Ah

KONSERWACJA BATERII
Bateria litowo-jonowa jest wbudowana w urządzeniu. Nie należy 
rozkładać urządzenia w celu usunięcia baterii lub jej oddzielenia od 
urządzenia.

• Używaj tylko ładowarki i kabla ładującego dostarczonych przez 
Hover-1. Użycie innej ładowarki lub kabla może prowadzić do 
uszkodzenia produktu, przegrzania i ryzyka pożaru. Użycie innej 
ładowarki lub kabla powoduje unieważnienie gwarancji 
producenta.

• Urządzenia ani baterii nie należy podłączać lub mocować do 
wtyczki źródła zasilania lub bezpośrednio do zapalniczki 
samochodowej.

• Urządzenia ani baterii nie należy umieszczać w pobliżu ognia lub 

na obszarze, który jest nasłoneczniony. Nagrzewanie urządzenia 
i/lub baterii może doprowadzić do dalszego nagrzewania, 
popsucia lub zapalenia baterii znajdującej się wewnątrz urządzenia.

• Jeżeli baterii nie można naładować w wyznaczonym czasie 
ładowania, należy przestać ją ładować. Jej dalsze ładowanie 
może doprowadzić do sytuacji, w której bateria stanie się gorąca, 
pęknie lub zapali się.

W trosce o zasoby naturalne, prosimy o wyrzucenie baterii lub o 
poddanie ich recyklingowi w prawidłowy sposób. Niniejszy produkt 
zawiera baterie litowo-jonowe. Przepisy lokalne, stanowe bądź 
federalne mogą zabraniać wyrzucania baterii litowo-jonowych w 
formie zwykłych śmieci. Użytkownik powinien skonsultować się z 
lokalnym organem odpowiedzialnym za odpady w celu uzyskania 
informacji dotyczących możliwości recyklingu i/lub wyrzucania 
odpadów.

• Nie należy modyfikować, zmieniać lub zamieniać baterii.

• Jeżeli bateria wydziela nieprzyjemny zapach, przegrzewa się lub 
przecieka, nie należy korzystać z urządzenia.

• Nie należy dotykać żadnych wyciekających substancji ani 
wdychać wydzielanych wyziewów.

• Dzieci oraz zwierzęta należy trzymać z dala od baterii.

• Bateria składa się z niebezpiecznych substancji, nie należy jej 
otwierać ani wkładać czegokolwiek do niej.

• Należy korzystać wyłącznie z ładowarki dostarczonej przez 
Hover-1.

• Jeżeli bateria występuje z prądem rozładowania lub jeżeli 
wydziela jakiekolwiek substancje, nie należy ładować urządzenia. W 
takim przypadku, należy bezzwłocznie oddalić się od baterii w razie 
pożaru lub wybuchu.

• Baterie litowo-jonowe uważa się za materiały niebezpieczne. 
Należy przestrzegać wszystkich przepisów lokalnych, stanowych 
bądź federalnych w odniesieniu do recyklingu, obsługi lub 
wyrzucania baterii litowo-jonowych.
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OSTRZEŻENIE
Nieprzestrzeganie poniższych środków 
ostrożności może doprowadzić do 
poważnych obrażeń ciała i/lub śmierci.

OSTRZEŻENIE
JEŻELI UŻYTKOWNIK ZOSTAŁ NARAŻONY NA DZIAŁANIE 

DOWOLNEJ SUBSTANCJI WYDZIELAJĄCEJ SIĘ Z BATERII, 

POWINIEN BEZZWŁOCZNIE SKONSULTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM.



To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego 
działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) To 
urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) 
to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, 
w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane 
działanie.

Należy pamiętać, że zmiany lub modyfikacje, które nie zostały 
wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgod-
ność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do 
obsługi urządzenia.

INSTRUKCJE FCC DLA URZĄDZENIA CYFROWEGO LUB PERYFERYJ-
NEGO KLASY B

Uwaga: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za 
zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgod-
nie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapew-
nienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w 
instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i 
może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest 
zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodo-
wać szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednak nie 
ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w przypadku określo-
nej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia 
w odbiorze radia lub telewizji, co można stwierdzić, wyłączając i 
włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia 
próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z nastę-
pujących środków:
• Zmień orientację lub przenieś antenę odbiorczą.
• Zwiększenie odległości między sprzętem a odbiornikiem.
• Podłączenie urządzenia do gniazdka w obwodzie innym niż 
ten, do którego podłączony jest odbiornik.
• Skonsultowanie się ze sprzedawcą lub doświadczonym techni-
kiem RTV w celu uzyskania pomocy.

• Urządzenia nie należy narażać na działanie płynu lub wilgoci w 
celu uniknięcia uszkodzenia obwodów wewnętrznych urządzenia.

• Nie należy stosować żrących rozpuszczalników do czyszczenia 
urządzenia.

• Urządzenia nie należy narażać na działanie niezwykle wysokich 

lub niskich temperatur, ponieważ ograniczy to żywotność 
urządzenia, zniszczy baterię oraz/lub odkształci określone części z 
plastiku.

• Nie należy wyrzucac do ognia, ponieważ może wybuchnąć lub 
zapalić się.

• Nie narażaj urządzenia na kontakt z ostrymi przedmiotami, 
ponieważ spowoduje to zarysowania i uszkodzenia.

 Nie pozwól, aby urządzenie spadło z wysokich miejsc, ponieważ 
może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych obwodów.

• Urządzenia nie należy rozbierać na części.

• Należy korzystać wyłącznie z ładowarki dostarczonej przez 
Hover-1.

OŚWIADCZENIE FCC

KONTROLA I KONSERWACJA
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To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego 
działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) To 
urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) 
to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, 
w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane 
działanie.

Należy pamiętać, że zmiany lub modyfikacje, które nie zostały 
wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgod-
ność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do 
obsługi urządzenia.

INSTRUKCJE FCC DLA URZĄDZENIA CYFROWEGO LUB PERYFERYJ-
NEGO KLASY B

Uwaga: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za 
zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgod-
nie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapew-
nienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w 
instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i 
może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest 
zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodo-
wać szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednak nie 
ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w przypadku określo-
nej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia 
w odbiorze radia lub telewizji, co można stwierdzić, wyłączając i 
włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia 
próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z nastę-
pujących środków:
• Zmień orientację lub przenieś antenę odbiorczą.
• Zwiększenie odległości między sprzętem a odbiornikiem.
• Podłączenie urządzenia do gniazdka w obwodzie innym niż 
ten, do którego podłączony jest odbiornik.
• Skonsultowanie się ze sprzedawcą lub doświadczonym techni-
kiem RTV w celu uzyskania pomocy.

• Urządzenia nie należy narażać na działanie płynu lub wilgoci w 
celu uniknięcia uszkodzenia obwodów wewnętrznych urządzenia.

• Nie należy stosować żrących rozpuszczalników do czyszczenia 
urządzenia.

• Urządzenia nie należy narażać na działanie niezwykle wysokich 

lub niskich temperatur, ponieważ ograniczy to żywotność 
urządzenia, zniszczy baterię oraz/lub odkształci określone części z 
plastiku.

• Nie należy wyrzucac do ognia, ponieważ może wybuchnąć lub 
zapalić się.

• Nie narażaj urządzenia na kontakt z ostrymi przedmiotami, 
ponieważ spowoduje to zarysowania i uszkodzenia.

 Nie pozwól, aby urządzenie spadło z wysokich miejsc, ponieważ 
może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych obwodów.

• Urządzenia nie należy rozbierać na części.

• Należy korzystać wyłącznie z ładowarki dostarczonej przez 
Hover-1.
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OSTRZEŻENIE
Nie należy stosować wody lub innych 
płynów do czyszczenia. Jeżeli woda lub inne 
płyny dostaną się do środka Skutera Hover-1 
i-100, wewnętrzne części zostaną trwale 
uszkodzone.

OSTRZEŻENIE
Użytkownicy, którzy zdemontują skuter 
Hover-1 i-100 bez pozwolenia, 
unieważnią gwarancję.



W celu uzyskania informacji na temat gwarancji należy 
odwiedzić stronę:
www.hover-1.eu

Aby uzyskać informacje na temat obsługi klienta i centrum 
serwisowego, odwiedź stronę www.hover1.eu lub zeskanuj kod 
QR

https://drive.google.com/file/d/14a5f3FHO0vM2Ioe1UvrLLTZFd-xJl
YFI/view?usp=sharing

Producent:
DGL GROUP LTD, Wielka Brytania
LE4 8AT
ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
 
DGL GROUP LTD, UE
47877
NIEMCY
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GWARANCJA

Poniższe informacje dotyczą tylko państw członkowskich UE: 
Pokazany po prawej znak jest zgodny z dyrektywą w sprawie 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 2012/19 / UE 
(WEEE). Znak wskazuje, że NIE należy wyrzucać urządzenia jako 
nieposortowanych odpadów komunalnych, ale należy stosować 
systemy zwrotu i zbiórki zgodnie z lokalnymi przepisami.

DYREKTYWA WEEE

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Dołącz etykietę numeru seryjnego tutaj:



Model: EU-H1-100
Napięcie akumulatora: 25,2 V.
Maksymalna waga: 220 funtów / 100 kg
Minimalna waga: 44 funty / 20 kg
Maksymalna prędkość: do 7 mph / 11 km / h
Pojemność akumulatora: 4,0 Ah
Typ baterii: akumulator litowo-jonowy
Zawiera FCC ID: xx BT ID: xx
Identyfikator fabryki: FKIS-R8
Wyprodukowano w: Dongguan, Guangdong, Chiny
Nr ref .: xx
MFG Data: xx PO: xx
Producent: DGL GROUP LTD, UK, LE4 8AT, ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
DGL GROUP LTD, UE, 47877, NIEMCY

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie 
podlega następującym dwóm warunkom: (1) To urządzenie nie może 
powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować 
wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować 
niepożądane działanie.

WYPRODUKOWANO W CHINACH

OSTRZEŻENIE- Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać
                        instrukcja użytkowania. Przechowywać w pomieszczeniu, gdy nie jest używany.

czerwony:  ładowanie
z ielony:  w pe łni  na ładowany.  roz łączyć  s ię

OSTRZEŻENIE :

wyprodukowano w chinach

ryzyko porażenia prądem.
proszę  n ie  otwierać .

tylko do użytku w pomieszczeniach.
tylko do użytku w suchym mie jscu .

n ie  usuwaj  tego tagu.

I .T.E .  POWER SUPPLY

E350715

model :  FY0422941000
wejście :  100-240 VAC,  50/60 Hz ,  1,5  A maks
wyjście :  29,4V    1,0A ip20 ta = 40 Oc

Shenzhen Fuyuandian Power Co. , ltd

PRZEŁĄCZANIE ZASILANIA

używać z: i-100 (EU-H1-100)

ETYKIETA ŁADOWARKI

ETYKIETA SKUTERA

i-100
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RECYKLING
Ten produkt nosi symbol selektywne-
go sortowania zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego 
(WEEE). Oznacza to, że z produktem 
tym należy postępować zgodnie z 
europejską dyrektywą 2012/19 / UE 
w celu recyklingu lub demontażu w 
celu zminimalizowania jego wpływu 
na środowisko.
Użytkownik ma możliwość oddania 
swojego produktu właściwej 
organizacji zajmującej się recyklin-
giem lub sprzedawcy detalicznemu, 
gdy kupuje nowy sprzęt elektryczny 
lub elektroniczny.

Podwójna izolacja

Tylko do użytku wewnętrznego

SMPS (zasilacz impulsowy)



ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA, PRZED 
UŻYTKOWANIEM SKUTERA HOVER-1, NALEŻY 

ZAPOZNAĆ SIĘ Z CAŁĄ INSTRUKCJĄ UŻYTKOWNIKA.

• Użytkownik powinien zawsze zakładać wyposażenie ochronne, takie jak kask. Kask 
powinien zostać prawidłowo dopasowany przy użyciu podpinki, dzięki czemu będzie 
stanowić ochronę całej głowy.
• Przyspieszaj stopniowo. Nigdy nie rzucaj się ani nie przechylaj nagle do przodu podczas 
pracy.
• Unikaj przeszkód i śliskich powierzchni, które mogłyby spowodować utratę równowagi 
lub przyczepności i spowodować upadek.
• Nie próbuj przyspieszać, gdy usłyszysz sygnał dźwiękowy ostrzegający o przekroczeniu 
prędkości.
• Nie należy uruchamiać urządzenia na kamienistych, śliskich, piaszczystych, żwirowych, 
pochylonych lub mokrych powierzchni.
• Użytkownicy powinni mieć przynajmniej 15 lat oraz 5 stóp wysokości.
• Maks. obciążenie urządzenia wynosi 100 kg.
• Wymagany jest nadzór osoby dorosłej.
• Zawsze noś buty.
• Z urządzenia nie należy nigdy korzystać w pobliżu pojazdów spalinowych.
• Z urządzenia nie należy korzystać w nocy.
• Z urządzenia nie należy korzystać w pobliżu basenów lub innych zbiorników wodnych.
NIEPRZESTRZEGANIE OPISANYCH POWYŻEJ INSTRUKCJI LUB NIEWŁAŚCIWE 
UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA MOŻE DOPROWADZIĆ DO ŚMIERCI, POWAŻNYCH OBRAŻEŃ 
LUB USZKODZENIA PRODUKTU. UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z PRODUKTU NA WŁASNĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

OSTRZEŻENIE: Ryzyko pożaru – żadne części nie są
przeznaczone do naprawy przez użytkownika

OSTRZEŻENIE – ABY OGRANICZYĆ RYZYKO OBRAŻEŃ, UŻYTKOWNIK 
MUSI ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ UŻYTKOWNIKA

• Należy zakładać zatwierdzony kask oraz stosowne wyposażenie ochronne.
• Nie należy korzystać z urządzenia w przypadku spożycia narkotyków lub alkoholu.
• Nie należy korzystać z urządzenia bez właściwego przeszkolenia oraz bez skorzystania ze 
wskazówek.
• Użytkownik, korzystając z urządzenia, nie powinien jeździć z dużą prędkością, na stromych 
zboczach lub na kamienistym bądź nierównym obszarze.
• Nie należy przewozić pasażerów. Nie należy wykonywać wyczynów, sztuczek ani ostrych 
zakrętów.
• Urządzenia nie należy zostawiać bez nadzoru podczas jego ładowania. Nie należy ładować 
dłużej niż 6 godz. Przed ładowaniem urządzenie powinno się wychłodzić.
• W czasie korzystania z urządzenia użytkownik musi postępować zgodnie z obowiązującymi, 
lokalnymi, stanowymi oraz federalnymi przepisami.
• Należy używać wyłącznie ładowarki dołączonej do skutera.
• Należy używać wyłącznie zestawu baterii dołączonego do 
skutera. (25,2 V, 4,0 Ah)
• Należy używać wyłącznie ładowarki do określonego modelu, 
zgodnie z instrukcją.
HOVER-1 MODEL: EU-H1-100
NUMER KONTROLNY: 5GX3
29.4V DC, 1.0A, 32-104° F (0-40° C)

IMPORTOWANE PRZEZ: DGL GROUP LTD, UK, LE4 8AT, UNITED KINGDOM / DGL GROUP LTD, EU, 47877, NIEMCY

IMPORTOWANE PRZEZ: DGL GROUP LTD, UK, LE4 8AT, UNITED KINGDOM / DGL GROUP LTD, EU, 47877, NIEMCY

MODEL: EU-H1-100
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WYPRODUKOWANO W CHINACH

OSTRZEŻENIE!

OSTRZEŻENIE!

Biegunowość

Biegunowość zacisków 
wyjściowych



@RideHover1

@RideHover1

@RideHover1

@RideHover1

www.Hover-1.eu


