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Wat Zit Er In De Doos?
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Het R�den Met Uw  i-100

Uw i-100 Opladen

Kalibratie

Bl�f ontspannen en stap snel, zelfverzekerd en gel�kmatig op. Denk aan het opgaan van 
een trap, de ene voet en dan de andere. K�k omhoog wanneer uw beide voeten erop 
staan. De  i-100 kan in één richting trillen of draaien, als gewicht en druk slechts op één 

voetsteun wordt toegepast. DIT IS NORMAAL.

GEHEEL
OPGELADEN

NIET HELEMAAL
OPGELADEN

Schakel uw uit
Hover-1 i-100

Sluit de oplader aan op
de laadpoort

(Gelegen aan de achterkant)Aanknop
(Gelegen aan de achterkant)

1. Plaats de "i-100" op een vlakke 
ondergrond.
2. Houd de AAN / UIT-knop in totaal 15 
seconden ingedrukt.
3. De i-100 gaat aan en verlicht de 
batter�-indicator op het bord.

4. Laat de AAN / UIT-knop los nadat het 
lampje 5 keer heeft ge�itst
5. Zet het bord uit en weer aan. De 
kalibratie is nu voltooid.

LUIDSPREKER
1. Zet uw scootmobiel aan, h� zal "pingelen" wanneer h� wordt 
ingeschakeld om aan te geven dat h� in de koppelmodus is.
2. Schakel Bluetooth® in op uw smartapparaat en zoek naar 
"EU-H1-100". Als u om een pincode wordt gevraagd, voert u 
"000000" in.
3. Uw scootmobiel zegt “Gekoppeld” als het succesvol is 
gekoppeld.
4. Stream uw muziek met uw apparaat. Volume-, media- en 
trackbedieningen moeten via uw apparaat worden 
uitgevoerd.
LET OP: De scootmobiel is niet voorzien van een microfoon en 
is niet geschikt voor telefoongesprekken.
5. Uw scootmobiel zegt “Verbinding verbroken” als uw 
smart-apparaat buiten bereik is of als uw scootmobiel 
opgeladen moet worden.
Herhaal stappen 1-4 om uw scootmobiel weer aan te sluiten.

APP
1. Download de "Hover-1" -app op uw smartphone. 
Nadat u de app heeft geopend, kunt u zich registreren 
en een account aanmaken
2. Zet uw scootmobiel aan. Druk op "Connect" om het 
koppelingsmenu te openen en uw scootmobiel te 
selecteren. Als u om een pincode wordt gevraagd, 
voert u "000000" in.
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HULP NODIG?

** BELANGRIJK **
Bewaar deze kaart, een kopie van uw ontvangstbewijs en 

uw 23-cijferige serienummer voor uw administratie

Draag alt�d een goed 
passende helm die voldoet 
aan de CPSC-, CE- of UKCA-
veiligheidsnormen wanneer u 

op uw scootmobiel r�dt.

t
Zorg ervoor dat je 
helm je voorhoofd 

bedekt.

Voor klantenservice- en 
servicecentrumdetails gaat u naar 

www.hover-1.eu of scant u de QR-code


