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Att Köra Din i-100

Att Ladda Din i-100

Kalibrering

Stig lugnt, snabbt, tryggt och jämnt på hoverboarden. Tänk dig att du går I trappor, först en 
fot och sedan den andra. Se uppåt när dina fötter är jämna. i-100-hoverboarden kan 

vibrera eller snurra åt ett håll om vikt och tryck sätts på endast en fotmatta. DET HÄR ÄR 

FULLT
LADDAD

INTE HELT
LADDAD

Stäng av din
Hover-1-i-100

Anslut laddaren till
laddningsporten

(Ligger i ryggen)Strömknappen
(Ligger på baksidan)

1. Placera "i-100" på en plan yta.
2. Håll PÅ / AV-knappen intryckt i totalt 
15 sekunder.
3. i-100 kommer att slås på och tänds 
batteriindikatorn på kortet.

4. Släpp ON / OFF-knappen när lampan 
blinkar 5 gånger
5. Stäng av kortet och slå sedan på det 
igen. Kalibreringen är nu klar.

HÖGTALARE
1. Sätt på din skoter, den “ping” när den slås på för att 
indikera att den är i parningsläge.
2. Aktivera Bluetooth® på din smarta enhet och sök efter 
“EU-H1-100”. Om du blir ombedd om en nål anger du 
“000000”.
3. Din skoter säger "Paired" när den är ihopkopplad.
4. Streama din musik med din enhet. Volym-, media- och 
spårkontroller måste göras via din enhet.
OBS: Scootern är inte utrustad med en mikrofon och är 
inte lämplig för telefonsamtal.
5. Din skoter säger "frånkopplad" när din smarta enhet är 
utanför räckvidden eller om din skoter behöver laddas.
Upprepade steg 1-4 för att återansluta din skoter.

APP
1. Ladda ner appen “Hover-1” på din smartphone. När 
du har öppnat appen kan du registrera dig och skapa 
ett konto
2. Slå på din skoter. Tryck på "Connect" för att öppna 
parningsmenyn och välj din skoter. Om du blir ombedd 
om en nål anger du “000000”.
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BEHÖVS HJÄLP?

** VIKTIG **
Förvara detta kort, en kopia av ditt kvitto och ditt 

23-siffriga serienummer för dina skivor

Använd alltid en korrekt 
monterad hjälm som 

uppfyller 
säkerhetsstandarderna 

CPSC, CE eller UKCA när 
du kör din skoter.

Korrekt Passform:
Se till att hjälmen 
täcker din panna

För information om kundservice och 
servicecenter, besök www.hover-1.eu eller 

skanna QR-koden

** VIKTIG **
Förvara detta kort, en kopia av ditt kvitto och ditt 

23-siffriga serienummer för dina skivor


