
i-100
Hvad Er Der I Kassen?

Hover-1 i-100 • Vægoplader • Betjeningsvejledning / Hurtigstartvejledning

Kørsel På Dit i-100-hoverboard

Opladning Af Dit i-100-hoverboard

Kalibrering

Stå afslappet og stå så hurtigt, selvsikkert og jævnt op på hoverboardet. Forestil dig, at 
du går op ad trapper, først den ene fod, så den anden. Se op, når dine fødder står lige. 

i-100-hoverboardet kan vibrere eller snurre rundt i én retning, hvis vægt og tryk kun 
fordeles på én fodmåtte. DETTE ER NORMALT. 

FULDT UD
OPLADET

IKKE FULLT
OPLADET

Sluk for din
Hover-1-i-100

Sæt opladeren i
opladningsporten

(Beliggende i ryggen)Tænd / sluk-knap
(Placeret i ryggen)

1. Placer i-100 på en �ad over�ade.
2. Tryk på ON / OFF-knappen og hold 
den inde i i alt 15 sekunder.
3. i-100 tændes, lyser batteriindikatoren 
på tavlen.

4. Slip ON / OFF-knappen, når lampen 
blinker 5 gange
5. Sluk tavlen og tænd derefter igen. 
Kalibreringen vil nu være afsluttet.

HØJTTALER
1. Tænd din scooter, den “ping” når den tændes for at 
indikere, at den er i parringstilstand.
2. Aktivér Bluetooth® på din smartenhed, og søg efter 
“EU-H1-100”. Hvis du bliver bedt om en pinkode, skal du 
indtaste “000000”.
3. Din scooter siger "parret", når den er parret med 
succes.
4. Stream din musik ved hjælp af din enhed. Kontrol af 
lydstyrke, medier og spor skal udføres via din enhed.
BEMÆRK: Scooteren er ikke udstyret med en mikrofon og 
er ikke egnet til telefonopkald.
5. Din scooter siger "Afbrudt", når din smartenhed er uden 
for rækkevidde, eller din scooter skal oplades.
Gentagne trin 1-4 for at tilslutte din scooter igen.

APP
1. Download appen “Hover-1” på din smartphone. Når 
du har åbnet appen, kan du registrere og oprette en 
konto
2. Tænd din scooter. Tryk på "Connect" for at åbne 
parringsmenuen og vælge din scooter. Hvis du bliver 
bedt om en pinkode, skal du indtaste “000000”.
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BRUG FOR HJÆLP?

** VIGTIGT **
Opbevar dette kort, en kopi af din kvittering og dit 

23-cifrede serienummer til dine poster

Brug altid en korrekt 
monteret hjelm, der 

overholder 
sikkerhedsstandarderne 
CPSC, CE eller UKCA, når 
du kører på din scooter.

Korrekt Tilpasning:
Sørg for at din hjelm 
dækker din pande.

Besøg www.hover-1.eu for at få oplysninger 
om kundeservice og servicecenter eller 

scanne QR-koden


