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Jazda Swoim i-100

Ładowanie Skutera i-100

Kalibrowanie

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. 

CAŁKOWICIE
NAŁADOWANY

NIE W PEŁNI
NAŁADOWANY

Wyłącz swój
Hover-1 i-100

Podłącz ładowarkę do
port ładowania

(Znajduje się z tyłu)Przycisk zasilania
(Znajduje się z tyłu)

1. Umieść „Dysk” na płaskiej powierzchni.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ON / OFF 
przez łącznie 15 sekund.
3. i-100 włączy się, zapalając wskaźnik 
baterii na płycie.

4. Gdy lampka mignie 5 razy, zwolnij 
przycisk ON / OFF
5. Wyłącz tablicę, a następnie włącz ją 
ponownie. Kalibracja zostanie teraz 
zakończona.

GŁOŚNIK
1. Włącz skuter, po włączeniu zacznie „pingować”, 
wskazując, że jest w trybie parowania.
2. Włącz Bluetooth® na swoim urządzeniu inteligentnym i 
wyszukaj „EU-H1-100”. Jeśli pojawi się prośba o podanie 
kodu PIN, wprowadź „000000”.
3. Po pomyślnym sparowaniu skuter powie „Sparowano”.
4. Przesyłaj strumieniowo muzykę za pomocą urządzenia. 
Sterowanie głośnością, multimediami i ścieżkami musi 
odbywać się za pośrednictwem urządzenia.
UWAGA: Hulajnoga nie jest wyposażona w mikrofon i nie 
nadaje się do rozmów telefonicznych.
5. Hulajnoga powie „Rozłączono”, gdy urządzenie 
inteligentne jest poza zasięgiem lub skuter wymaga 
naładowania.
Powtórz kroki 1-4, aby ponownie podłączyć skuter.

APP
1. Pobierz aplikację „Hover-1” na swój smartfon. Po 
otwarciu aplikacji możesz się zarejestrować i utworzyć 
konto
2. Włącz skuter. Naciśnij „Połącz”, aby otworzyć menu 
parowania i wybierz skuter. Jeśli pojawi się prośba o 
podanie kodu PIN, wprowadź „000000”.
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POTRZEBUJESZ POMOCY?

** WAŻNE **
Zachowaj tę kartę, kopię paragonu i 23-cyfrowy 
numer seryjny do wykorzystania w przyszłości

Podczas jazdy na 
hulajnodze zawsze noś 

odpowiednio dopasowany 
kask zgodny z normami 

bezpieczeństwa CPSC, CE 
lub UKCA.

Prawidłowe 
Dopasowanie:

Użytkownik powinien 
upewnić się, że kask 

zakrywa czoło.

Aby uzyskać informacje na temat obsługi 
klienta i centrum serwisowego, odwiedź 

stronę www.hover-1.eu lub zeskanuj kod QR


