
OPRINDELIG INSTRUKTION
 EU-H1-COMT

ELEKTRISK FOLDINGSSKOTER

COMET

Læs Brugervejledning



HJELME 
GEMMER
LIV!
Bær altid en korrekt monteret hjelm, der 
overholder CPSC eller CE 
sikkerhedsstandarder, når du kører på din 
scooter.

Korrekt montering:
Sørg for, at din hjelm 
dækker din pande.

Forkert tilpasning:
Panden er udsat og 
sårbar over for alvorlige 
kvæstelser.
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ADVARSEL
Som med alle mekaniske komponenter 
udsættes Hover-1-Comet for slid og høje 
belastninger. Forskellige materialer og 
komponenter kan reagere på slid eller træthed 
på forskellige måder. Hvis designkomponenten 
for en komponent er overskredet, kan den 
pludselig mislykkes og muligvis forårsage 
personskader på rytteren. Enhver form for 
revne, ridse eller farveændring i stærkt 
belastede områder indikerer, at komponentens 
levetid er nået, og at den skal udskiftes. Kør ikke 
på en voldelig måde.

I denne vejledning angiver FORSIGTIG-tegnet en 
farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan 
forårsage mindre eller moderat personskade.

ADVARSEL

ADVARSEL
I denne vejledning viser advarselsskiltet en farlig 
situation, som, hvis den ikke undgås, kan 
forårsage død eller alvorlig personskade.

Der skal udvises stor forsigtighed med 
Hover-1-Comet, når det foldes eller foldes ud. 
Hvis du ikke forstår, hvordan du betjener 
håndtagene, skal du besøge www.Hover-1.eu

KØR IKKE DIN HOVER-1 Comet UDEN ALLE 
UDLYSNINGER SIKKERHEDSLÅST.

ADVARSEL
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LÆS VENLIGST BRUGERVEJLEDNINGEN.
Manglende overholdelse af de grundlæggende 

instruktioner og sikkerhedsforholdsregler, der er anført 
i brugermanualen, kan føre til skade på din enhed, 

anden materielle skader, alvorliglegemsbeskadigelse 
og endda død.

Tak, fordi du købte Hover-1-Comet. Læs alle instruktioner 
omhyggeligt, før du bruger og opbevarer denne manual til 
senere brug og reference.

Denne vejledning gælder for Hover-1-Comet.

• For at undgå farer, der er forårsaget af kollisioner, fald og tab af 
kontrol, bedes du lære at køre på Comet sikkert.

• Du kan lære betjeningsevner ved at læse produktvejledningen 
og se videoer.

• Denne manual indeholder driftsinstruktioner og forholdsregler. 
Brugere skal læse den omhyggeligt og følge instruktionerne.

• Alle brugere er ansvarlige for eventuelle konsekvenser 
forårsaget af krænkelse af advarselsindhold eller hurtig handling. 
Hover-1 kan ikke holdes ansvarlig.

• Kontroller, at alle tilslutningskomponenter er ordentligt fastgjort 
og ikke er brudt før enhver brug.

OPMÆRKSOMHED
1. Brug kun den medfølgende oplader med denne scooter.
Opladerfabrikant: SHENZHEN FUYUANDIAN POWER CO.,LTD
Model: FY0422941000B/FY0422941000E
Batteriopladeren FY0422941000B/FY0422941000E skal kun bruges 
sammen med E-Scooter EU-H1-COMT.
Hvis strømforsyningskablets ledning er beskadiget, skal den kun 
udskiftes af Hover-1 eller en af   Hover-1s serviceagenter for at 
undgå farer.

2. Opladerens driftstemperaturområde er 32 - 104° F (0 - 40° C).

3. Driftstemperaturområdet for E-Scooter er 32 - 104° F (0 - 40° C).
 
4. Kør ikke på iskolde eller glatte overflader

5. Læs betjeningsvejledningen og advarselsetiketterne, før du 
kører.

6. Opbevar Comet en i et tørt, ventileret miljø.

7. Når du transporterer Comet, skal du undgå voldsomme 
nedbrud eller påvirkninger. 

ADVARSEL!
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ADVARSEL OM LAV TEMPERATUR
Lav temperatur vil påvirke smøringen af   bevægelige dele inde i 
Comet, hvilket øger den interne modstand. På samme tid, ved 
lave temperaturer, vil udladningskapaciteten og selve batteriets 
kapacitet reduceres betydeligt.

Vær forsigtig, når du kører på Comet i kolde temperaturer (under 
40 grader F).

Dette kan øge risikoen for mekaniske svigt i scooteren, hvilket kan 
føre til skade på din enhed, anden materielle skader, alvorlig 
legemsbeskadigelse og endda død.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
• Hold enheden væk fra varmekilder, direkte sollys, fugtighed, 
vand og andre væsker.

• Brug ikke enheden, hvis den er udsat for vand, fugt eller andre 
væsker for at forhindre elektrisk stød, eksplosion og / eller 
personskade og skade på enheden.

• Brug ikke enheden, hvis den er tabt eller beskadiget på nogen 
måde.

• Reparationer på elektrisk udstyr skal kun udføres af producenten. 
Forkert reparation annullerer garantien og kan sætte brugeren i 
alvorlig risiko.

• Punkter ikke eller beskadig den ydre overflade af produktet på 
nogen måde.

• Hold enheden fri for støv, foder osv.

• Brug ikke denne enhed til andet end dets tilsigtede anvendelse 
eller formål. Dette kan skade enheden eller føre til materielle 
skader, personskade eller død.

• Dette produkt er ikke et legetøj. Holde utilgængeligt for børn.

• Udsæt ikke batterier, batteripakke eller batterier, der er installeret 
for overdreven varme, såsom direkte sollys eller åben ild.

• Lad ikke hænder, fødder, hår, kropsdele, tøj eller lignende 
genstande komme i kontakt med bevægelige dele, hjul eller 
drivtog, mens Comet kører.
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• Brug eller lad ikke andre betjene Hover-1-Comet, før brugeren 
forstår alle instruktioner, advarsler og sikkerhedsfunktioner, der er 
beskrevet i denne vejledning.

• Spørg din læge, hvis du har en medicinsk tilstand, der kan 
påvirke din evne til at bruge Hover-1-Comet.

• Personer med sygdomme med hoved, ryg eller nakke eller 
tidligere operationer til de områder af kroppen anbefales ikke at 
bruge denne Hover-1-Comet.

• Operér ikke, hvis du er gravid, har en hjertesygdom eller har 
begge dele.

• Hover-1-Comet kan bruges af børn på 15 år og derover og 
personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner 
eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået tilsyn eller 
instruktion om brug af Hover-1-Comet på en sikker måde og 
forstå de involverede farer. Børn må ikke lege med 
Hover-1-Comet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke 
foretages af børn uden tilsyn.

I denne vejledning angiver ovenstående symbol med ordet "NOTES" 
instruktioner eller relevante fakta, som brugeren skal huske inden 
brug af enheden.

I denne vejledning angiver ovenstående symbol med ordet 
"FORSIGTIG" en farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan 
forårsage mindre eller moderat personskade.

In this manual, the above symbol with the word “WARNING” indicates 
a hazardous situation which, if not avoided, can cause death or 
serious injury.

Opbevar serienummeret på fil for garantikrav samt købsbevis.

ADVARSEL: Langvarig eksponering for UV-stråler, regn og 
elementerne kan beskadige indkapslingsmaterialerne. Opbevares 
indendørs, når det ikke er i brug.
 

 ADVARSEL

 ADVARSEL

SERIENUMMER

ADVARSEL

NOTER:
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Denne manual er designet til at give dig de oplysninger, du har brug 
for til sikker drift og vedligeholdelse af din nye Comet-scooter. Læs 
det grundigt, inden du kører på din Comet.

Comet er en personlig transportør. Vores teknologi og 
produktionsprocesser er udviklet med streng test for hver 
Comet-scooter. Betjening af Comet uden at følge indholdet i denne 
vejledning kan føre til skade på din Comet-scooter eller 
legemsbeskadigelse.

PAKKET INDHOLD
• Hover-1 Comet Elektrisk Foldescooter
• Vægoplader
• Brugsanvisning
• Klokke og skruenøgle
• Hurtig Start Guide + Stopkort

Din Hover-1 Comets serienummer er stemplet henholdsvis på 
bunden af platformen. Registrer serienummeret i det angivne 
område i afsnittet “GARANTI” i denne manual, hvis din 
Hover-1-Comet bliver tabt eller stjålet.

• Den første regel i sikker ridning er at bruge sund fornuft.

• Forskellige lokaliteter og lande har forskellige love, der regulerer 
kørsel med elektrisk transportmiddel på offentlige veje.

• Du bør kontakte lokale embedsmænd for at sikre, at du overholder 
de lokale trafiklovkrav.

• Hover-1 er ikke ansvarlig for billetter eller overtrædelser, der er givet 
til ryttere, der ikke følger lokale love og regler.

• Bær altid en hjelm, der opfylder CPSC- eller 
CE-sikkerhedsstandarder, for din sikkerhed. I tilfælde af en ulykke kan 
en hjelm beskytte dig mod alvorlig skade og i nogle tilfælde endda 
død.

INTRODUKTION

ADVARSEL
Sørg for, at du læser denne komplette 
manual, før du kører på din 
Hover-1-Comet. Undladelse af at 
gøre det eller manglende 
overholdelse af dens retningslinjer kan 
føre til alvorlig personskade eller død.

SIKKERHED FORHOLDSREGLER
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• Overhold alle lokale trafiklove. Overhold røde og grønne lys, 
envejsgader, stopskilte, gågader osv.

• Kør med trafikken, ikke imod den.

• Kør defensivt; Forvent det uventede.

• Giv fodgængere ret-af-vejen.

• Kør ikke for tæt på fodgængere, og advar dem, hvis du agter at 
passere dem bagfra.

• Langsomt ved alle vejkryds og se til venstre og højre, før du krydser.

Din Comet-elektriske foldescooter er ikke udstyret med reflekser, det 
anbefales ikke, at du kører under forhold med lav sigtbarhed.

Hvis du kører på din scooter under dårligt synlige forhold, skal du sikre 
dig, at dit LED-lys er tændt, og at du har på dig lyst, reflekterende tøj.

Tænk på sikkerhed, når du kører. Du kan forhindre mange ulykker, hvis 
du tænker på sikkerhed. Nedenfor er en nyttig tjekliste for ryttere.

SIKKERHEDSLISTE

• Kør ikke over dit niveau. Sørg for, at du har haft tilstrækkelig øvelse 
med alle funktioner og funktioner i din Comet.

• Kør ikke for hurtigt - med øget hastighed er øget risiko. Hvis du 
bevæger dig med en højere hastighed, kan små buler blive store 
påvirkninger, hvilket kan føre til en større risiko for kvæstelser, hvis der 
opstår en ulykke.

• Kør ikke med kæledyr.

• Inden du træder på din Comet, skal du sørge for, at den er placeret 
fladt på jævnt underlag, og at strømmen er tændt.

ADVARSEL
Når du kører under dårligt synlige 
forhold som tåge, skumring eller nat, 
kan du være svær at se, hvilket kan føre 
til en kollision. For at øge dit 
sikkerhedsniveau skal du være sikker på 
at have lyst, re�ekterende tøj, når du 
kører under dårlige lysforhold.
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• Forsøg ikke at åbne eller ændre din Comet-scooter. Hvis du gør det, 
annulleres fabrikantens garanti og kan forårsage, at din Comet 
mislykkes, hvilket kan resultere i personskade eller død.

• Brug ikke Comet på en måde, der vil bringe mennesker eller 
ejendom i fare.

• Hvis du og din ven (e) kører med Comet-scootere, skal du sørge for 
at holde en sikker afstand mellem hinanden for at forhindre kollisioner, 
materielle skader, alvorlige kvæstelser eller endda død.

• Sørg for altid at holde fødderne på scooteren. At bevæge 
fødderne væk fra din scooter under kørsel er farligt og kan forårsage, 
at scooteren stopper eller vrider sig sidelæns.

• Brug ikke Cometen, mens du er påvirket af narkotika og / eller 
alkohol.

• Brug ikke Cometen, når du er rastløs eller søvnig.

• Brug din bedste bedømmelse for at holde dig ude af farlige 
situationer med din Comet.

• Kør ikke på din scooter ud for forkantsten, ramperne eller forsøg at 
køre i en skatepark, tom pool. Forkert brug af din Helix, annullerer 
fabrikantens garanti og kan føre til personskade eller skade.

• Misbrug ikke din Comet, da det kan skade din enhed og forårsage 
svigt i operativsystemet, der kan føre til personskade. Fysisk misbrug, 
herunder tab af din Comet-scooter, annullerer producentens garanti.

• Brug ikke i eller i nærheden af   vandpytter, mudder, sand, sten, grus, 
snavs eller i nærheden af   ujævnt og hårdt terræn.

• Comet kan bruges på asfalterede overflader, der er flade og 
jævne. Hvis du støder på ujævn fortov, skal du løfte din 
Comet-scooter over og forbi forhindringen.

• Kør ikke i dårligt vejr: sne, regn, hagl, slankt, på iskolde veje eller i 
ekstrem varme eller kulde.

• Bøj knæene, når du kører på ujævn eller ujævn fortov for at 
absorbere stød og vibrationer og hjælpe dig med at holde din 
balance.

• Hvis du er usikker på, om du sikkert kan ride i et bestemt terræn, skal 
du gå af

og bære din Comet. Vær altid på siden af   forsigtighed.

• Forsøg ikke at køre over buler eller genstande større end ½ tommer, 
selv når du er forberedt og bøjer knæene.
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• BETAL OBS - se på, hvor du kører, og vær opmærksom på 
vejforholdene, mennesker, steder, ejendom og genstande omkring 
dig.

• Brug ikke Comet-scooteren i overfyldte områder.

• Brug din Comet-scooter med ekstrem forsigtighed, når du er 
indendørs, især omkring mennesker, ejendom og smalle rum.

• Brug ikke Comet, mens du taler, sms eller ser på din telefon.

• Kør ikke med din Comet-scooter, hvor den ikke er tilladt.

• Kør ikke med din Comet i nærheden af   motorkøretøjer eller på 
offentlige veje.

• Kør ikke op eller ned ad stejle bakker.

• Comet er beregnet til brug af en enkelt person. Forsøg IKKE at 
betjene Comet med to eller flere personer.

• Bær ikke noget, mens du kører på Comet-scooteren.

• Personer med manglende balance skal ikke forsøge at betjene 
Comet-scooter.

• Gravide bør ikke bruge Comet-scooteren.

• Små børn og ældre bør ikke drive Comet.

• Ved højere hastigheder skal du altid tage længere hensyn
 stoppe afstande.

• Forsøg ikke at springe på eller fra din Comet-scooter.

• Forsøg ikke stunts eller tricks med din Comet-scooter.

• Kør ikke med Comet i mørke eller dårligt oplyste områder.

• Kør ikke med Cometen nær eller over huller, revner eller ujævn 
fortov eller overflader.

• Brug ikke din Comet-scooter off-road.

ADVARSEL
Korrekt brug af din bremse er vigtig for at sikre et sikkert, 
e�ektivt stop. Brug ikke pludselig eller overdreven kraft 
på dine bremser for at undgå misbrug og potentiel 
personskade. Anvend dine bremser gradvist, og giv dig 
selv nok plads til sikkert at stoppe helt.
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ADVARSEL
Når du kører under dårligt synlige forhold som tåge, 
skumring eller nat, kan du være svær at se, hvilket kan 
føre til en kollision. Derudover skal du bære lyst, 
re�ekterende tøj, når du kører under dårlige lysforhold.

• Drej ikke skarpt, især ikke ved høje hastigheder.

• Overskrid ikke maksimum- eller minimumsvægtgrænserne.

• Undgå at køre Comet på utrygge steder, herunder i nærheden af 
  områder med brandfarlig gas, damp, væske, støv, fiber, som kan 
forårsage brand- og eksplosionsulykker.

• Brug ikke i nærheden af   svømmebassiner eller andre vandmasser.
• Når du forlader scooteren uden opsyn, skal du sørge for at låse den 
for at undgå, at andre bruger dem, der beskadiger sig selv og 
beskadiger eller tyveri af scooteren.

• Enhver belastning, der er fastgjort til styret, vil påvirke køretøjets 
stabilitet.

• Trafik i byen har mange hindringer at krydse, f.eks. Kantsten eller trin. 
Det anbefales at undgå forhindringsspring. Det er vigtigt at forudse 
og tilpasse din bane og hastighed til en fodgængers før du krydser 
disse forhindringer. Det anbefales også at komme ud af køretøjet, når 
disse forhindringer bliver farlige på grund af deres form, højde eller 
glidning.

• Forudsæt under alle omstændigheder din bane og din hastighed, 
mens du respekterer vejens kode, fortovets kode og den mest 
sårbare. Kryds over de beskyttede passager, mens du går.

• Fjern eventuelle skarpe kanter forårsaget af brug.

• I alle tilfælde skal du passe på dig selv og andre.

• Brug ikke køretøjet til at aflede.

• Forsigtig, bremsen kan blive varm i brug. Rør ikke ved brug.

• Tilbehør og yderligere ting, som ikke er godkendt af producenten, 
må ikke bruges.

• Kom nærmere din sælger, så han kan henvise dig til en passende 
træningsorganisation.

• Selvstrammende møtrikker såvel som de andre selvspændende 
fastgørelser kan miste deres effektivitet, og at de muligvis skal 
strammes igen.

• Hold sikre bremseafstander under vådt vejr.
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ADVARSEL
Der kan være en yderligere risiko for kvæstelse, hvis du 
bruger din scooter forkert. Dette inkluderer, men er ikke 
begrænset til:

• Spring din scooter
• Ridning over snavs eller forhindringer
• Udførelse af stunts
• Kørsel i terræn terræn
• Rider hurtigt
• Racer med andre ryttere
• Ridning på usædvanlig måde

Ovennævnte eksempler tilføjer stress til hver del af din 
scooter og kan føre til langvarig skade på enheden. 
Skade på din scooter kan føre til en ulykke eller øge din 
risiko for personskade. Brug din scooter korrekt for at 
mindske din risiko for kvæstelser.

• Kørestanden til parkeringsenheden skal være i indgreb, når 
køretøjet ikke er i brug.

• Det er strengt forbudt for brugerne selv at udskifte 
friktionskomponenter eller sliddele.

• I betragtning af sikkerhed er det nødvendigt at bruge en lock-up, 
når den ikke er i brug for at undgå ikke-autoriseret brug og for at 
undgå, at andre misbruger den og får ondt.

• Når du er behagelig at køre på scooteren, skal du tænde for den. 
Du skal først sparke jorden og derefter trykke på gashåndtaget for at 
motoren skal starte. En minimumshastighed på 3 km / t skal nås, før du 
kan bruge gashåndtaget til at bremse scooteren, tryk på den 
elektriske bremse.

ADVARSEL! Som med enhver mekanisk komponent udsættes et 
køretøj for store belastninger og slid. De forskellige materialer og 
komponenter kan reagere forskelligt på slid eller træthed. Hvis den 
forventede levetid for en komponent er overskredet, kan den 
pludselig gå i stykker og derfor risikere at forårsage personskader. 
Revner, ridser og misfarvning i områder med store belastninger 
indikerer, at komponenten har overskredet sin levetid og bør 
udskiftes.

ADVARSEL: Hold plastikovertræk væk fra børn for at undgå kvælning.
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•Udsæt ikke enheden for væske, fugt eller fugtighed for at undgå 
beskadigelse af produktets interne kredsløb.

• Brug ikke slibende rengøringsopløsningsmidler til at rengøre 
enheden.

• Udsæt ikke enheden for ekstremt høje eller lave temperaturer, da 
dette vil forkorte den elektroniske enheds levetid, ødelægge 
batteriet og / eller forvride visse plastdele.

• Bortskaf ikke enheden i ild, da den kan eksplodere eller forbrænde.

• Udsæt ikke enheden for kontakt med skarpe genstande, da dette 
vil forårsage ridser og skader.

• Lad ikke enheden falde fra høje steder, da det kan skade det 
interne kredsløb.

• Forsøg ikke at adskille enheden.

• Brug kun den oplader, der leveres af Hover-1.

PLEJE & VEDLIGEHOLDELSE

ADVARSEL
For at reducere risikoen for personskader kræves 
det tilsyn med voksne. Brug aldrig i veje, i 
nærheden af   motorkøretøjer, på eller i nærheden 
af   stejle hældninger eller trin, svømmebassiner 
eller andre vandmasser; Bær altid sko, og lad 
aldrig mere end en rytter.

ADVARSEL
Undgå at bruge vand eller andre væsker til rengøring. 
Hvis vand eller andre væsker kommer ind i Cometen, vil 
det forårsage permanent skade på de indre 
komponenter.

ADVARSEL
Brugere, der adskiller Comet-scooteren uden tilladelse, 
annullerer garantien.
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BATTERISPECIFIKATIONER
Batteritype: Genopladeligt lithium-ion-batteri
Opladningstid: Op til 5 timer
Batterispænding: 25.2 V
Batterikapacitet: 4 Ah
Arbejdstemperatur: 32 - 104 ° F
Opladningstemperatur: 32 - 104 ° F
Opbevaringstid: 1 år
Opbevaringstemperatur: -4 ° F - 104 ° F
Opbevaring fugtighed: 5% - 95%

BATTERI VEDLIGEHOLDELSE
Lithium-ion-batteriet er indbygget i enheden. Afmonter ikke 
enheden for at fjerne batteriet eller forsøge at adskille det fra 
enheden.

• Ved opladning af enheden skal du bruge det medfølgende 
1-polede opladningskabel eller på anden måde sikre, at batteriets 
opladningsbetingelser er opfyldt.

• Tilslut eller tilslut ikke enheden eller batteriet til et 
strømforsyningsprop eller direkte til en bils cigarettænder.

• Anbring ikke enheden eller batterierne i nærheden af   en ild eller 
i direkte sollys. Opvarmning af enheden og / eller batteriet kan 
forårsage yderligere opvarmning, brud eller antændelse af 
batteriet inde i enheden.

• Fortsæt ikke med at oplade batteriet, hvis det ikke oplades inden 
for den specificerede opladningstid. Dette kan medføre, at 
batteriet bliver varmt, sprækker eller antændes.

BATTERI PLEJE / VEDLIGEHOLDELSE

ADVARSEL
Manglende overholdelse af 
nedenstående sikkerhedsforholdsregler 
kan føre til alvorlig legemsbeskadigelse 
og / eller død.
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For at bevare de naturlige ressourcer skal du genbruge eller 
bortskaffe batterier korrekt. Dette produkt indeholder 
lithium-ion-batterier. Lokale, statslige eller føderale love kan 
forbyde bortskaffelse af lithium-ion-batterier i almindeligt affald. 
Kontakt din lokale affaldsmyndighed for oplysninger om 
tilgængelige genbrugs- og / eller bortskaffelsesmuligheder.

• Forsøg ikke at ændre, skifte eller udskifte dit batteri.

• Brug ikke enheden, hvis batteriet begynder at udsende lugt, 
overophedes eller begynder at lækker.

• Rør ikke ved lækager eller indånder røggasser.

• Lad ikke børn og dyr røre ved batteriet.

• Batteriet indeholder farlige stoffer, åbn ikke batteriet eller indsæt 
noget i batteriet.

• Brug kun opladeren fra Hover-1.

• Forsøg ikke at oplade enheden, hvis batteriet er afladet eller 
udsender stoffer. I dette tilfælde skal du straks distancere dig fra 
batteriet i tilfælde af brand eller eksplosion.

• Lithium-ion-batterier betragtes som farlige materialer. Følg alle 
lokale, statslige og føderale love for genanvendelse, håndtering og 
bortskaffelse af litium-ion-batterier.

• Denne batterioplader kan bruges af børn fra 8 år og derover og 
personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller 
manglende erfaring og viden, hvis de har fået tilsyn eller instruktion 
om brug af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede 
farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og 
brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden tilsyn.

Advarsel: Denne batterioplader kan ikke genoplade 
ikke-genopladelige batterier.
Under opladning skal batteriet placeres i et godt ventileret område.

ADVARSEL
SØG UMIDLIG MEDICINSK HJÆLP, HVIS 
DU UDSÆTTES FOR NOGET STOF, DER 
UDSENDES FRA BATTERIET.
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• Kontroller skruerne angivet i nedenstående diagram hver 3. 
måned.Hvis der opdages en mister del, skal du stramme igen
med den medfølgende skruenøgle.
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EU-H1-COMT
9.6 kg (21.1 lbs)
68 kg(150 lbs)
20 kg (44 lbs)
Op til 16km/h (10 mph) 
Op til 8 km (5 miles) 

200 W
Lithium-ion 
200W Børsteløs Motor
25.2 V
4.0 Ah
100-240V~, 50/60 Hz
37.4h x 33.8w x 14.96d in
(95h x 86w x 38d cm)
10.6h x 31.4w x 14.9d in
(27h x 80w x 38d cm)
Ikke-pneumatiske Faste Dæk
6 ”Forhjul & 5,5” Baghjul
Elektroniske og Mekaniske Bremser

Model:
Nettovægt:

Maks. Understøttet 
vægt:

Min understøttet vægt:
Højeste hastighed:

Maks. Afstand
Maksimum Kontinuerlig

Nominel effekt:
batteri type:
Motoreffekt:

Batterispænding:
Batterikapacitet:
Ufoldet størrelse:

Foldet størrelse:

Dæk type:
Dækstørrelse:
Bremsetype:

SPECIFIKATIONER

LISTE OVER DELE

A. Scooter

B. Håndter søjler

C. Vægoplader

D. Allen Wrench

E. Klokke og skruenøgle
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HOVER-1 COMET DIAGRAM

FUNKTIONER / DELE
1. Elektrisk bremse
2. LCD Skærm
3. Elektrisk gashåndtag
4. Styret
5. Tænd / sluk-knap
6. klokke
7. Låseklemme
8. Justering af rattesøjle / højde

9. Foldbar frigøringshåndtag
10. Fodpude
11. Mekanisk bremse
12. Baghjulsmotor
13. Sparkstand
14. Opladningshavn
15. Lys omkring pol
16. Lys under dæk

1 2 3

5

7

8
15

9
10

11

12

13
14

16

4

6
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HOVER-1 COMET DIAGRAM

LCD-SKÆRM

POWER KNAP

LCD SKÆRM GASHÅNDTAG

BELL

ELEKTRISK 
BREMSE

FOLDE
CLIP

SPEEDOMETER

BATTERIINDIKATOR
Displays your current battery life.

POWER KNAP

Viser din aktuelle hastighed i Mph.

Tryk konstant 3 gange for at skifte imellem
Mph og Km/h.
  

Mph

Tryk og hold 3 sekunder for at tænde. 
Når scooterdisplayet er tændt, Tryk to 
gange for at tænde eller slukke for dine 
forlygter.
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ADVARSEL
Enhver Comet, der ikke fungerer korrekt, 
kan få dig til at miste kontrollen og falde. 
Kontroller hele enheden grundigt inden 
hver tur, og kør ikke med den, før der er 
problemer rettet.

OPLADNING AF ENHEDEN
• Sørg for, at opladningsporten er ren og tør.
• Sørg for, at der ikke er støv, snavs eller snavs inde i porten.
• Sæt opladeren i et jordet stikkontakt.
• Tilslut kablet med strømforsyningen (100V ~ 240V; 50/60 Hz).
• Juster og tilslut 1-polet opladningskablet i opladningsporten på 
Comet Scooter. (IKKE Tving eller bøj opladningskabelen, da den 
muligvis kan forårsage, at PRONGS BØJES ELLER BREKKES.)
• Opladningsindikatorlampen på selve opladeren skal skifte til RØD, 
hvilket indikerer, at din enhed nu oplades.
• Når den Røde indikatorlampe på din oplader skifter til GRØNN, er 
din enhed fuldt opladet.
• Når du har opladet din Comet Scooter, skal du tage stikket til 
opladeren ud af enheden og stikkontakten.
• Sluk for din Comet-scooter, når du oplader.

Brug kun det medfølgende ladekabel og 
oplader til at oplade din Hover-1-Comet. Brug 
af enhver anden uautoriseret oplader kan 
beskadige din Hover-1-Comet.

ADVARSEL

LADER DIN COMET
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LÆS VENLIGST DE FØLGENDE INSTRUKTIONER OMHYGGELIGT
 FASTGØR HÅNDTAGENE OG KLOKKEN.
1. Tilslut venstre håndtag ved at anbringe det i det passende stik og 
dreje det mod uret i den rigtige retning.
2. Fastgør klokken til højre håndtag.
3. Tilslut højr håndtag ved at anbringe det i det passende stik og dreje 
det mod uret i den rigtige retning.
4. Spænd skruen i klokken fast med en skruenøgle.

IBEMÆRK: Hvis styret ikke fastgør skylning til rammen, kan det være 
nødvendigt at skifte placering af din gashåndtag og bremsesamling 
korrekt. Spænd eller løsn gashåndtaget og bremsenheden med den 
medfølgende sekskantnøgle, og sørg for, at de IKKE berører eller blokerer 
styret.

FORBEREDELSE AF DIN SCOOTER

Venstre håndtag 

klokke

Højre  håndtag 

SkruenøgleSkrue

MOD URET MOD URET
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PINCH POINTS
Nogle dele af din Hover-1-Comet kan skade dig, hvis du ikke går fejl.
Bevægelige og foldbare dele kan skære hud. Klemmer og svingbare 
dele såsom bremsearm kan klemme. Når du folder og foldes ud af 
din Hover-1-Comet, skal du være opmærksom på nypepunkter, hvor 
mulig skade kan blive udsat for. Lad ikke hånden stå i disse områder 
under foldning eller udfoldning.

FOLDNING OG UDFOLDNING AF DIN KOMET-SCOOTER.
Træk og hold frigørelseshåndtaget nær fronten af fodpuden, og løft styret op 
for at udfolde eller træk dem ned for at folde. Du hører en kliklyd i begge 
retninger, det betyder, at den nu er låst på plads.

FOLDNING OG UDFOLDELSE

HÅNDTAG

RISE ELLER NEDRE

TRÆK OG HOLD FRIGØRELSEN NEDE
HÅNDTAG TIL AT LÅSE OP
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Det er vigtigt, at du fuldt ud forstår alle elementer i din Comet-scooter. 
Hvis disse elementer ikke bruges korrekt, har du ikke fuld kontrol over 
din Comet. Før du kører, skal du lære funktionerne i de forskellige 
mekanismer på din scooter.

Øv dig på at bruge disse elementer i din Comet i langsommere 
hastigheder i et fladt, åbent område, før du tager enheden ud i 
offentlige områder.

TJEKLISTE
Sørg for, at din Comet er i korrekt drift, hver gang du kører. Hvis en del 
af Comet-scooteren ikke fungerer korrekt, bedes du kontakte vores 
kundesupportcenter.

• Sørg for, at batteriet er fuldt opladet, før du kører på din scooter.

• Hvis Comet-scooteren ikke bruges i en længere periode, skal du 
muligvis oplade batteriet hver 2. måned for at opretholde batteriets 
levetid.

• Brug alle passende sikkerheds- og beskyttelsesudstyr som tidligere 
nævnt i brugervejledningen, før du bruger enheden.

• Sørg for at bære behageligt tøj og flade sko med lukket tå, når du 
betjener enheden.

• Læs brugsanvisningen omhyggeligt, som vil hjælpe med at forklare 
de grundlæggende arbejdsprincipper og give tip til, hvordan du 
bedst kan nyde din oplevelse.

FØR KØRING

ADVARSEL
Enhver Comet-scooter, der ikke 
fungerer korrekt, kan få dig til at miste 
kontrollen og falde. Kør ikke med en 
Comet med en del, der er beskadiget. 
udskift den beskadigede del, inden du 
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MANGLENDE OM AT OPFYLDE NOGEN AF FØLGENDE 
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER KAN OG KAN LADE TIL SKADE TIL DIN 

ENHED, FORGIVE DIN FABRIKANTENS GARANTI, FØR TIL 
EJENDOMSKADELING, FORSIGTIG ALVORLIGE LIGE SKADER OG KAN 

BLEDE TIL DØD.
 
BETJENING AF DIN ENHED
Sørg for, at enheden er fuldt opladet, før den første første brug. Før du 
tænder for din Comet-scooter, skal du køre på den som en 
almindelig spark-scooter for at blive komfortabel med enheden, før 
du bruger den med motoren.

Når du er komfortabel med at køre på scooteren, skal du tænde for 
den. For at motoren skal aktiveres, skal du først begynde at køre på 
scooteren og derefter skubbe gashåndtaget ned med 
tommelfingeren.

For at bremse scooteren skal du skubbe den elektriske bremse ned. 
Dette stopper motoren og bremser dig. Tryk også på den mekaniske 
bremse med din fod for manuelt at bremse scooteren.

For at dreje, brug styret til at dreje i den retning, du ønsker at dreje.

Comet-scooteren kan betjenes manuelt, hvis du ikke ønsker at bruge 
motoren.

Når du bliver komfortabel på enheden, vil du bemærke, at det bliver 
lettere at manøvrere. Husk ved højere hastigheder, det er nødvendigt 
at skifte din vægt for at overvinde centrifugalkraften.

Forbered dig på at afstive dig selv, hvis du støder på ujævnheder eller 
ujævne overflader, derefter afmonteres og før din Comet til en sikker 
betjeningsflade.

VÆGT- OG HASTIGHEDSBEGRÆNSNINGER
Hastigheds- og vægtgrænser er indstillet for din egen sikkerhed. 
Undgå at overskride grænserne i afsnittet "Specifikationer" i denne 
manual.

KØRER DIN COMET SCOOTER

ADVARSEL
Drej ikke skarpt eller ved høje hastigheder 
for at undgå fare. Drej ikke eller kør hurtigt 
langs skråninger, da det kan forårsage 
personskade.

DRIFTSRANGE
Følgende er nogle af de vigtigste faktorer, der vil påvirke 
driftsområdet for din enhed.

• Terræn: Rideafstanden er højest, når man kører på en glat, plan 
overflade. At køre op ad bakke og / eller i hårdt terræn vil reducere 
afstanden markant.
• Vægt: En lettere bruger har et større interval end en tungere 
bruger.
• Omgivelsestemperatur: Kør og opbevar enheden under 
anbefalede temperaturer, hvilket øger køreafstanden; batteriets 
levetid og din enheds samlede ydelse.
• Hastighed og kørestil: Opretholdelse af en moderat og konstant 
hastighed under kørsel giver maksimal afstand. At køre med høje 
hastigheder i længere perioder, hyppige starter og stopper, 
tomgang og hyppig acceleration eller deceleration vil reducere den 
samlede afstand.

* Forsøg ikke at stoppe pludselig, da dette kan føre til personskade 
eller beskadigelse af dine bremseskiver.

Følg alle lokale, statslige og føderale love for genanvendelse, håndtering 
og bortska�else af litium-ion-batteri.

Når du kører på din Comet Scooter, vil enheden bede brugeren 
på forskellige måder, hvis der er en systemfejl eller en ulovlig 
handling.

Følgende er almindelige forekomster, hvor du vil se 
sikkerhedsadvarsler. Disse meddelelser bør ikke ignoreres, men 
der skal tages passende forholdsregler for at korrigere enhver 
ulovlig handling, fejl eller fejl.

• Forbudte rideoverflader (ujævne, for stejle, usikre osv.)
• Batterispændingen er for lav.
• Enheden oplades stadig.
• Overophedning, eller motortemperaturen er for høj.
• Når batteriet er ved at løbe tør for strøm, blinker batteriikonet.
• Hvis nogle af eller begge dæk er blokeret, stopper enheden 
efter 10 sekunder.
• Når batteriniveauet er tømt under beskyttelsestilstand, slukkes 
enhedens motor efter 15 sekunder.

Mens der opretholdes en høj afladningsstrøm under brug (f.eks. At 
køre op ad en stejl hældning i lang tid), slukker enhedens motor 
efter 15 sekunder.

E-scooteren kan ikke bruges i eksplosiv atmosfære.
Det A-vægtede lydtrykniveau overstiger ikke 70dB (A).

Kontroller regelmæssigt tilspændingen af   de forskellige 
bolteelementer, især hjulakslerne, foldesystemet, styresystemet og 
bremseakslen.

Det er nødvendigt at kontrollere, at styresystemet er korrekt justeret, 
at alle forbindelseselementer (såsom et sammenklappeligt system) er 
strammet korrekt og ikke brudt, og at bremser og hjul er i god stand.

Denne batterioplader kan bruges af børn fra 8 år og derover og 
personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller 

manglende erfaring og viden, hvis de har fået tilsyn eller instruktion om 
brugen af   apparatet på en sikker måde og forstår involverede farer. 
Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og 
brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
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MANGLENDE OM AT OPFYLDE NOGEN AF FØLGENDE 
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER KAN OG KAN LADE TIL SKADE TIL DIN 

ENHED, FORGIVE DIN FABRIKANTENS GARANTI, FØR TIL 
EJENDOMSKADELING, FORSIGTIG ALVORLIGE LIGE SKADER OG KAN 

BLEDE TIL DØD.
 
BETJENING AF DIN ENHED
Sørg for, at enheden er fuldt opladet, før den første første brug. Før du 
tænder for din Comet-scooter, skal du køre på den som en 
almindelig spark-scooter for at blive komfortabel med enheden, før 
du bruger den med motoren.

Når du er komfortabel med at køre på scooteren, skal du tænde for 
den. For at motoren skal aktiveres, skal du først begynde at køre på 
scooteren og derefter skubbe gashåndtaget ned med 
tommelfingeren.

For at bremse scooteren skal du skubbe den elektriske bremse ned. 
Dette stopper motoren og bremser dig. Tryk også på den mekaniske 
bremse med din fod for manuelt at bremse scooteren.

For at dreje, brug styret til at dreje i den retning, du ønsker at dreje.

Comet-scooteren kan betjenes manuelt, hvis du ikke ønsker at bruge 
motoren.

Når du bliver komfortabel på enheden, vil du bemærke, at det bliver 
lettere at manøvrere. Husk ved højere hastigheder, det er nødvendigt 
at skifte din vægt for at overvinde centrifugalkraften.

Forbered dig på at afstive dig selv, hvis du støder på ujævnheder eller 
ujævne overflader, derefter afmonteres og før din Comet til en sikker 
betjeningsflade.

VÆGT- OG HASTIGHEDSBEGRÆNSNINGER
Hastigheds- og vægtgrænser er indstillet for din egen sikkerhed. 
Undgå at overskride grænserne i afsnittet "Specifikationer" i denne 
manual.

DRIFTSRANGE
Følgende er nogle af de vigtigste faktorer, der vil påvirke 
driftsområdet for din enhed.

• Terræn: Rideafstanden er højest, når man kører på en glat, plan 
overflade. At køre op ad bakke og / eller i hårdt terræn vil reducere 
afstanden markant.
• Vægt: En lettere bruger har et større interval end en tungere 
bruger.
• Omgivelsestemperatur: Kør og opbevar enheden under 
anbefalede temperaturer, hvilket øger køreafstanden; batteriets 
levetid og din enheds samlede ydelse.
• Hastighed og kørestil: Opretholdelse af en moderat og konstant 
hastighed under kørsel giver maksimal afstand. At køre med høje 
hastigheder i længere perioder, hyppige starter og stopper, 
tomgang og hyppig acceleration eller deceleration vil reducere den 
samlede afstand.

* Forsøg ikke at stoppe pludselig, da dette kan føre til personskade 
eller beskadigelse af dine bremseskiver.

Følg alle lokale, statslige og føderale love for genanvendelse, håndtering 
og bortska�else af litium-ion-batteri.

ADVARSEL
Overvægtanvendelse på enheden 
kan øge muligheden for personskade 
eller produktskade.

Når du kører på din Comet Scooter, vil enheden bede brugeren 
på forskellige måder, hvis der er en systemfejl eller en ulovlig 
handling.

Følgende er almindelige forekomster, hvor du vil se 
sikkerhedsadvarsler. Disse meddelelser bør ikke ignoreres, men 
der skal tages passende forholdsregler for at korrigere enhver 
ulovlig handling, fejl eller fejl.

• Forbudte rideoverflader (ujævne, for stejle, usikre osv.)
• Batterispændingen er for lav.
• Enheden oplades stadig.
• Overophedning, eller motortemperaturen er for høj.
• Når batteriet er ved at løbe tør for strøm, blinker batteriikonet.
• Hvis nogle af eller begge dæk er blokeret, stopper enheden 
efter 10 sekunder.
• Når batteriniveauet er tømt under beskyttelsestilstand, slukkes 
enhedens motor efter 15 sekunder.

Mens der opretholdes en høj afladningsstrøm under brug (f.eks. At 
køre op ad en stejl hældning i lang tid), slukker enhedens motor 
efter 15 sekunder.

E-scooteren kan ikke bruges i eksplosiv atmosfære.
Det A-vægtede lydtrykniveau overstiger ikke 70dB (A).

Kontroller regelmæssigt tilspændingen af   de forskellige 
bolteelementer, især hjulakslerne, foldesystemet, styresystemet og 
bremseakslen.

Det er nødvendigt at kontrollere, at styresystemet er korrekt justeret, 
at alle forbindelseselementer (såsom et sammenklappeligt system) er 
strammet korrekt og ikke brudt, og at bremser og hjul er i god stand.

Denne batterioplader kan bruges af børn fra 8 år og derover og 
personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller 

ADVARSEL
Korrekt brug af din bremse er vigtig for 
at sikre et sikkert, e�ektivt stop. Brug ikke 
pludselig eller overdreven kraft på din 
bremse for at undgå misbrug og 
potentiel personskade. Anvend 
bremsen gradvist, og giv dig selv plads 
nok til at stoppe sikkert.

ADVARSEL
SØG UMIDLIG MEDICINSK HJÆLP, HVIS 
DU UDSÆTTES FOR NOGET STOF, DER 
UDSENDES FRA BATTERIET.

manglende erfaring og viden, hvis de har fået tilsyn eller instruktion om 
brugen af   apparatet på en sikker måde og forstår involverede farer. 
Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og 
brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
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MANGLENDE OM AT OPFYLDE NOGEN AF FØLGENDE 
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER KAN OG KAN LADE TIL SKADE TIL DIN 

ENHED, FORGIVE DIN FABRIKANTENS GARANTI, FØR TIL 
EJENDOMSKADELING, FORSIGTIG ALVORLIGE LIGE SKADER OG KAN 

BLEDE TIL DØD.
 
BETJENING AF DIN ENHED
Sørg for, at enheden er fuldt opladet, før den første første brug. Før du 
tænder for din Comet-scooter, skal du køre på den som en 
almindelig spark-scooter for at blive komfortabel med enheden, før 
du bruger den med motoren.

Når du er komfortabel med at køre på scooteren, skal du tænde for 
den. For at motoren skal aktiveres, skal du først begynde at køre på 
scooteren og derefter skubbe gashåndtaget ned med 
tommelfingeren.

For at bremse scooteren skal du skubbe den elektriske bremse ned. 
Dette stopper motoren og bremser dig. Tryk også på den mekaniske 
bremse med din fod for manuelt at bremse scooteren.

For at dreje, brug styret til at dreje i den retning, du ønsker at dreje.

Comet-scooteren kan betjenes manuelt, hvis du ikke ønsker at bruge 
motoren.

Når du bliver komfortabel på enheden, vil du bemærke, at det bliver 
lettere at manøvrere. Husk ved højere hastigheder, det er nødvendigt 
at skifte din vægt for at overvinde centrifugalkraften.

Forbered dig på at afstive dig selv, hvis du støder på ujævnheder eller 
ujævne overflader, derefter afmonteres og før din Comet til en sikker 
betjeningsflade.

VÆGT- OG HASTIGHEDSBEGRÆNSNINGER
Hastigheds- og vægtgrænser er indstillet for din egen sikkerhed. 
Undgå at overskride grænserne i afsnittet "Specifikationer" i denne 
manual.

DRIFTSRANGE
Følgende er nogle af de vigtigste faktorer, der vil påvirke 
driftsområdet for din enhed.

• Terræn: Rideafstanden er højest, når man kører på en glat, plan 
overflade. At køre op ad bakke og / eller i hårdt terræn vil reducere 
afstanden markant.
• Vægt: En lettere bruger har et større interval end en tungere 
bruger.
• Omgivelsestemperatur: Kør og opbevar enheden under 
anbefalede temperaturer, hvilket øger køreafstanden; batteriets 
levetid og din enheds samlede ydelse.
• Hastighed og kørestil: Opretholdelse af en moderat og konstant 
hastighed under kørsel giver maksimal afstand. At køre med høje 
hastigheder i længere perioder, hyppige starter og stopper, 
tomgang og hyppig acceleration eller deceleration vil reducere den 
samlede afstand.

* Forsøg ikke at stoppe pludselig, da dette kan føre til personskade 
eller beskadigelse af dine bremseskiver.

Følg alle lokale, statslige og føderale love for genanvendelse, håndtering 
og bortska�else af litium-ion-batteri.

Når du kører på din Comet Scooter, vil enheden bede brugeren 
på forskellige måder, hvis der er en systemfejl eller en ulovlig 
handling.

Følgende er almindelige forekomster, hvor du vil se 
sikkerhedsadvarsler. Disse meddelelser bør ikke ignoreres, men 
der skal tages passende forholdsregler for at korrigere enhver 
ulovlig handling, fejl eller fejl.

• Forbudte rideoverflader (ujævne, for stejle, usikre osv.)
• Batterispændingen er for lav.
• Enheden oplades stadig.
• Overophedning, eller motortemperaturen er for høj.
• Når batteriet er ved at løbe tør for strøm, blinker batteriikonet.
• Hvis nogle af eller begge dæk er blokeret, stopper enheden 
efter 10 sekunder.
• Når batteriniveauet er tømt under beskyttelsestilstand, slukkes 
enhedens motor efter 15 sekunder.

Mens der opretholdes en høj afladningsstrøm under brug (f.eks. At 
køre op ad en stejl hældning i lang tid), slukker enhedens motor 
efter 15 sekunder.

E-scooteren kan ikke bruges i eksplosiv atmosfære.
Det A-vægtede lydtrykniveau overstiger ikke 70dB (A).

Kontroller regelmæssigt tilspændingen af   de forskellige 
bolteelementer, især hjulakslerne, foldesystemet, styresystemet og 
bremseakslen.

Det er nødvendigt at kontrollere, at styresystemet er korrekt justeret, 
at alle forbindelseselementer (såsom et sammenklappeligt system) er 
strammet korrekt og ikke brudt, og at bremser og hjul er i god stand.

Denne batterioplader kan bruges af børn fra 8 år og derover og 
personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller 

SIKKERHEDSVARSLER manglende erfaring og viden, hvis de har fået tilsyn eller instruktion om 
brugen af   apparatet på en sikker måde og forstår involverede farer. 
Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og 
brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.

Batterier og akkumulatorer må ikke bortska�es sammen med 
husholdningsa�ald. Genbrug dem ved de indsamlingspunkter, 
der er angivet til dette formål. Kontakt de lokale myndigheder 
eller din forhandler for rådgivning om genbrug. Korrekt 
bortska�else af gamle batterier og akkumulatorer hjælper med 
at beskytte miljøet og sundheden.
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MANGLENDE OM AT OPFYLDE NOGEN AF FØLGENDE 
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER KAN OG KAN LADE TIL SKADE TIL DIN 

ENHED, FORGIVE DIN FABRIKANTENS GARANTI, FØR TIL 
EJENDOMSKADELING, FORSIGTIG ALVORLIGE LIGE SKADER OG KAN 

BLEDE TIL DØD.
 
BETJENING AF DIN ENHED
Sørg for, at enheden er fuldt opladet, før den første første brug. Før du 
tænder for din Comet-scooter, skal du køre på den som en 
almindelig spark-scooter for at blive komfortabel med enheden, før 
du bruger den med motoren.

Når du er komfortabel med at køre på scooteren, skal du tænde for 
den. For at motoren skal aktiveres, skal du først begynde at køre på 
scooteren og derefter skubbe gashåndtaget ned med 
tommelfingeren.

For at bremse scooteren skal du skubbe den elektriske bremse ned. 
Dette stopper motoren og bremser dig. Tryk også på den mekaniske 
bremse med din fod for manuelt at bremse scooteren.

For at dreje, brug styret til at dreje i den retning, du ønsker at dreje.

Comet-scooteren kan betjenes manuelt, hvis du ikke ønsker at bruge 
motoren.

Når du bliver komfortabel på enheden, vil du bemærke, at det bliver 
lettere at manøvrere. Husk ved højere hastigheder, det er nødvendigt 
at skifte din vægt for at overvinde centrifugalkraften.

Forbered dig på at afstive dig selv, hvis du støder på ujævnheder eller 
ujævne overflader, derefter afmonteres og før din Comet til en sikker 
betjeningsflade.

VÆGT- OG HASTIGHEDSBEGRÆNSNINGER
Hastigheds- og vægtgrænser er indstillet for din egen sikkerhed. 
Undgå at overskride grænserne i afsnittet "Specifikationer" i denne 
manual.

DRIFTSRANGE
Følgende er nogle af de vigtigste faktorer, der vil påvirke 
driftsområdet for din enhed.

• Terræn: Rideafstanden er højest, når man kører på en glat, plan 
overflade. At køre op ad bakke og / eller i hårdt terræn vil reducere 
afstanden markant.
• Vægt: En lettere bruger har et større interval end en tungere 
bruger.
• Omgivelsestemperatur: Kør og opbevar enheden under 
anbefalede temperaturer, hvilket øger køreafstanden; batteriets 
levetid og din enheds samlede ydelse.
• Hastighed og kørestil: Opretholdelse af en moderat og konstant 
hastighed under kørsel giver maksimal afstand. At køre med høje 
hastigheder i længere perioder, hyppige starter og stopper, 
tomgang og hyppig acceleration eller deceleration vil reducere den 
samlede afstand.

* Forsøg ikke at stoppe pludselig, da dette kan føre til personskade 
eller beskadigelse af dine bremseskiver.

Følg alle lokale, statslige og føderale love for genanvendelse, håndtering 
og bortska�else af litium-ion-batteri.

Når du kører på din Comet Scooter, vil enheden bede brugeren 
på forskellige måder, hvis der er en systemfejl eller en ulovlig 
handling.

Følgende er almindelige forekomster, hvor du vil se 
sikkerhedsadvarsler. Disse meddelelser bør ikke ignoreres, men 
der skal tages passende forholdsregler for at korrigere enhver 
ulovlig handling, fejl eller fejl.

• Forbudte rideoverflader (ujævne, for stejle, usikre osv.)
• Batterispændingen er for lav.
• Enheden oplades stadig.
• Overophedning, eller motortemperaturen er for høj.
• Når batteriet er ved at løbe tør for strøm, blinker batteriikonet.
• Hvis nogle af eller begge dæk er blokeret, stopper enheden 
efter 10 sekunder.
• Når batteriniveauet er tømt under beskyttelsestilstand, slukkes 
enhedens motor efter 15 sekunder.

Mens der opretholdes en høj afladningsstrøm under brug (f.eks. At 
køre op ad en stejl hældning i lang tid), slukker enhedens motor 
efter 15 sekunder.

E-scooteren kan ikke bruges i eksplosiv atmosfære.
Det A-vægtede lydtrykniveau overstiger ikke 70dB (A).

Kontroller regelmæssigt tilspændingen af   de forskellige 
bolteelementer, især hjulakslerne, foldesystemet, styresystemet og 
bremseakslen.

Det er nødvendigt at kontrollere, at styresystemet er korrekt justeret, 
at alle forbindelseselementer (såsom et sammenklappeligt system) er 
strammet korrekt og ikke brudt, og at bremser og hjul er i god stand.

Denne batterioplader kan bruges af børn fra 8 år og derover og 
personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller 

WARRANTY
For garantioplysninger, bedes du besøge os på:
www.hover-1.eu
 

GARANTI

Påsæt serienummeretiket her:

Kontakt kundeservice for kundeservice
+46 (0) 70 092 02 73 / info@letmerepair.se

For andre lande skal du scanne QR-koden nedenfor for at få 
flere oplysninger.

FEJLFINDING

Læs informationerne
fra producenten.

Bær personlige 
værnemidler.

ADVARSEL ADVARSEL

manglende erfaring og viden, hvis de har fået tilsyn eller instruktion om 
brugen af   apparatet på en sikker måde og forstår involverede farer. 
Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og 
brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.

Manufacturer: DGL GROUP LTD, UK, LE4 8AT, DET FORENEDE KONGERIGE
DGL GROUP LTD, EU, 47877, TYSKLAND
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https://drive.google.com/open?id=1csg5UlN_cb2-ApP4DnJaIPjF
C7r-9yNW

EC OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Følgende oplysninger er kun for EU-medlemslande: Mærket, der 
vises til højre, er i overensstemmelse med direktivet om affald om 
elektrisk og elektronisk udstyr 2012/19 / EU (WEEE). Mærket 
angiver kravet om IKKE at bortskaffe udstyret som usorteret 
kommunalt affald, men bruge retur- og opsamlingssystemerne i 
henhold til lokal lovgivning.

WEEE DIREKTIV
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ELECTRIC   FOLDING   SCOOTER

moder:
INPUT:

PRODUCTION:

LADERETABEL

SCOOTER MÆRKER

Model: EU-H1-COMT
Spænding: 29.4 V      1.0 A       
Maksimal Vægt: 150 lbs / 68 kg
Minimum Vægt: 44 lbs / 20 kg
Maksimal Hastighed: Up to 10 mph (16 km/h) 
Weight: 21.1 lbs /9.6 kg
Motor: 200 W
Batterikapacitet: 4.0 Ah
Batteritype: Genopladeligt Lithium-ion-Batteri
Fabriks-ID: FKIS-R8
Lavet i: Dongguan, Guangdong, Kina
Brukes bare med FY0422941000B / FY0422941000E 
forsyningsenhet 
Produceret af: DGL GROUP LTD, UK, LE4 8AT, DET FORENEDE KONGERIGE

DGL GROUP LTD, EU, 47877, TYSKLAND LAVET I KINA

COMET

Denne enhed overholder del 15 af FCC-reglerne. Betjening er underlagt 
følgende to betingelser: (1) Denne enhed forårsager muligvis ikke skadelig 
interferens, og (2) denne enhed skal acceptere al modtaget interferens, 
inklusive interferens, der kan forårsage uønsket drift.

ADVARSEL - For at reducere risikoen for kvæstelser skal 
brugeren læse instruktionsmanual. Opbevares indendørs, 
når det ikke er i brug.

BRUG MED:

ELECTRIC   FOLDING   SCOOTER

moder:
INPUT:

PRODUCTION:

BRUG MED:

GENBRUG
Dette produkt bærer det selektive 
sorteringssymbol for affald af elektrisk og 
elektronisk udstyr (WEEE). Dette betyder, at 
dette produkt skal håndteres i henhold til det 
europæiske direktiv 2012/19 / EU for at blive 
genbrugt eller demonteret for at minimere dets 
indvirkning på miljøet.
Brugeren har valget mellem at give sit produkt 
til en kompetent genbrugsorganisation eller til 
forhandleren, når han køber et nyt elektrisk eller 
elektronisk udstyr.

Dobbelt isolering

Kun til indendørs brug

Udgangsterminalernes
polaritet
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TIL DIN SIKKERHED LÆS DEN HELE BETJENINGSVEJLEDNING 
FØR DU BRUGER HOVER-1 COMET.

MANGLENDE OPFØLGNING AF OVENSTÅENDE 
INSTRUKTIONER OG ANDRE MISSE KAN RESULTAT 

I DØD ELLER ALVORLIGE SKADER ELLER SKADE 
PÅ PRODUKTET.BRUG PÅ DIN EGEN RISIKO.

Brug altid korrekt beskyttelsesudstyr, såsom 
hjelme. Hjelme skal passe ordentligt med 
hakestroppen på plads, så den giver beskyttelse 
for hele hovedet.
Undgå forhindringer og glatte overflader, der kan 
resultere i tab af balance eller trækkraft og 
forårsage fald.
Start ikke på stenede, glatte, sandede, grusagtige, 
skrånende eller våde overflader.
Ryttere skal være mindst 8 år gamle og 120 cm 
høje.

•

•

•

•

Maksimal vægtbelastning er 68 kg.
Tilsyn med voksne kræves.
Bær altid sko.
Brug aldrig i nærheden eller 
omkring motorkøretøjer.
Kør ikke om natten.

•
•
•
•

•

HOVER-1 MODELL: EU-H1-COMT

ADVARSEL!

Brug kun den medfølgende oplader til denne 
scooter.
Brug kun den medfølgende batteripakke med
denne scooter. (25.2V, 4.0Ah)

HOVER-1 MODELL: EU-H1-COMT
DC 29.4V, 1.0A, 
32-104° F (0-40° C)

•

•Du skal overholde alle gældende lokale, statslige 
og føderale love, når du betjener denne enhed.
Bær en godkendt hjelm og passende
sikkerhedsudstyr.
Kør ikke med køretøjet efter at have indtaget 
medicin eller alkohol.
Kør ikke uden ordentlig træning og vejledning.

•

•

•

•

Kør ikke med høje hastigheder, på stejle 
skråninger eller i klippet eller ujævnt terræn.
Bær ikke passagerer.
Udfør ikke stunts, trick eller drej skarpt.
Lad ikke være uden opsyn under opladning.
Oplad ikke i mere end 5 timer. Lad afkøle, inden 
opladning.

•

•
•
•
•

ADVARSEL: Risiko for brand - Ingen dele, 
der kan repareres af brugeren

LAVET I KINA

ADVARSEL - FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR 
SKADER SKAL BRUGEREN LÆSE 
INSTRUKTIONSMANUALEN
AVERTISSEMENT-POUR PRÉVENIR LES BLESSURES, 
LUTILISATEUR DOIT LIRE LE MANUEL DUTILISATION.

ADVARSEL!

For din sikkerhed skal du 
læse brugermanualen 
omhyggeligt, forstå og 
acceptere alle 
sikkerhedsinstruktioner. 
Brugere tager ansvar for det 
tab og skader, der er 
forårsaget af forkert brug.
Hvis enheden ikke vil blive 
brugt i en lang periode,
Sørg for at oplade det 
mindst en gang om 
måneden for vedligeholdelse 
af batteriet.

•

•

•

Batteriproducent: 
Shenzhen Longting 
Technology Co., LTD
Batterimodel: 
LT1865-HL21
Indgangsspænding: DC 29.4V
Input-Nuværende: 1A MAX  
Lavet i Kina

ADVARSEL!

GENBRUG
Dette produkt bærer det selektive 
sorteringssymbol for affald af elektrisk og 
elektronisk udstyr (WEEE). Dette betyder, at 
dette produkt skal håndteres i henhold til det 
europæiske direktiv 2012/19 / EU for at blive 
genbrugt eller demonteret for at minimere dets 
indvirkning på miljøet.
Brugeren har valget mellem at give sit produkt 
til en kompetent genbrugsorganisation eller til 
forhandleren, når han køber et nyt elektrisk eller 
elektronisk udstyr.

IMPORTERET AF: DGL GROUP LTD, UK, LE4 8AT, DET FORENEDE KONGERIGE
DGL GROUP LTD, EU, 47877, TYSKLAND

IMPORTERET AF: DGL GROUP LTD, UK, LE4 8AT, DET FORENEDE KONGERIGE
DGL GROUP LTD, EU, 47877, TYSKLAND

IMPORTERET AF:
DGL GROUP LTD, UK, LE4 8AT, DET FORENEDE KONGERIGE
DGL GROUP LTD, EU, 47877, TYSKLAND
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@RideHover1

@RideHover1

@RideHover1

@RideHover1

www.Hover-1.eu


