
ALKUPERÄISE T OHJEE T
 EU-H1-COMT

SÄHKÖISEN SATTOMEN SKOOTTERI

COMET

Lue Käyttöohjeet



KYMPÄRIT 
SÄÄSTÄ
ELÄÄ!
Käytä skootterillasi aina oikein asennettua 
kypärää, joka täyttää CPSC- tai 
CE-turvallisuusstandardit.

Oikea Asennus:
Make sure your helmet 
covers your forehead.

Väärä Asennus:
Otsa on alttiina vakaville 
vammoille.
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VAROITUS
Kuten kaikki mekaaniset komponentit, 
Hover-1-EGEyytti on alttiina kulumiselle ja suurille 
rasituksille. Eri materiaalit ja komponentit voivat 
reagoida kulumiseen tai väsymykseen eri 
tavoin. Jos komponentin suunnitteluikä on 
ylitetty, se voi yhtäkkiä epäonnistua, mikä voi 
aiheuttaa loukkaantumisia ajajalle. Kaikki 
halkeamien, naarmujen tai värinmuutosten 
muodot erittäin stressaantuneilla alueilla 
osoittavat, että komponentin käyttöikä on 
saavutettu ja se olisi vaihdettava. Älä aja 
väärinkäyttämättä.

Tässä käyttöohjeessa VARO-merkki ilmaisee 
vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa lievän tai 
kohtalaisen vamman, jos sitä ei vältetä.

VAROITUS

VAROITUS
Tässä oppaassa VAROITUS-merkki ilmaisee 
vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa kuoleman 
tai vakavan vamman, jos sitä ei vältetä.

Hover-1 Comet -laitteen kanssa on oltava 
erityisen varovainen taitettaessa tai avattaessa. 
Jos et ymmärrä vipujen käyttöä, käy osoitteessa 
www.Hover-1.eu

ÄLÄ KÄYTÄ HOVER-1 -PAINIKETTASI, ILMAN 
KAIKKIA VAPAUTUKSIA, JOTKA OVAT TURVALLISESTI 
LUKITTUJA.

VAROITUS
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LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI.
Käyttöohjeessa lueteltujen perus- ja turvaohjeiden 

noudattamatta jättäminen voi johtaa laitteen vaurioitumiseen, 
muihin esinevahinkoihin, vakaviin ruumiinvammoihin ja jopa 

kuolemaan.
Kiitos Hover-1-EGEyytin ostosta. Lue kaikki ohjeet huolellisesti 
ennen käyttöä ja säilytä tämä käyttöohje tulevaa käyttöä varten.

Tämä käsikirja koskee Hover-1-EGEyyttiä.

• Jotta vältetään törmäyksistä, putouksista ja hallinnan 
menettämisestä johtuvat vaarat, oppia kuinka ajaa EGEyytillä 
turvallisesti.

• Voit oppia käyttötaitoja lukemalla tuotteen käyttöohjeen ja 
katsomalla videoita.

• Tämä käsikirja sisältää käyttöohjeet ja varotoimet. Käyttäjien on 
luettava se huolellisesti ja noudatettava ohjeita.

• Kaikki käyttäjät ovat vastuussa kaikista seurauksista, jotka 
johtuvat VAROITUS-sisällön loukkaamisesta tai nopeista 
toiminnoista. Hover-1: tä ei voida pitää vastuussa.

• Tarkista, että kaikki liitäntäosat ovat kunnolla kiinni ja että ne 
eivät ole rikki ennen jokaista käyttöä.

HUOMIO
1. Käytä skootterissa vain mukana toimitettua laturia.
Laturin valmistaja: SHENZHEN FUYUANDIAN POWER CO.,LTD
Malli: FY0422941000B/FY0422941000E  
Akkulaturia FY0422941000B/FY0422941000E on tarkoitettu 
käytettäväksi vain E-Scooter EU-H1-COMT: n kanssa.
Jos laturin virtajohto on vaurioitunut, vaarojen välttämiseksi se on 
korvattava vain Hover-1: llä tai jollain Hover-1: n huoltoagenteilla.

2. Laturin käyttölämpötila-alue on 32 - 104 ° F (0- 40° C).

3. E-Skootterin käyttölämpötila-alue on 32 -104 ° F (0– 40 ° C).
 
4. Älä aja jäisillä tai liukailla pinnoilla

5. Lue käyttöohjeet ja VAROITUS-etiketit ennen ajoa.

6. Varastoi Comet kuivassa, ilmastoidussa tilassa.

7. Vältä väkivaltaisia   kaatumisia tai iskuja kuljettaessasi EGEyyttiä.

VAROITUS!
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ALHAINEN LÄMPÖTILA 
Matala lämpötila vaikuttaa liikkuvien osien voiteluun EGEyyn sisällä, 
mikä lisää sisäistä vastustusta. Samanaikaisesti matalissa 
lämpötiloissa akun purkauskapasiteetti ja itse kapasiteetti 
heikkenevät merkittävästi.

Ole varovainen ajaessasi EGEyyttiä kylmissä lämpötiloissa 
(alle 40 astetta F).

Se voi lisätä skootterin mekaanisten vikojen riskiä,   mikä voi johtaa 
laitteesi vaurioitumiseen, muihin esinevahinkoihin, vakaviin 
ruumiinvammoihin ja jopa kuolemaan.

TURVALLISUUSOHJEET
• Pidä laite poissa lämmönlähteistä, suorasta auringonvalosta, 
kosteudesta, vedestä ja muista nesteistä.

• Älä käytä laitetta, jos se on joutunut alttiiksi vedelle, kosteudelle 
tai muille nesteille, jotta estetään sähköisku, räjähdys ja / tai itsesi 
loukkaantuminen ja laitteen vaurioituminen.

• Älä käytä laitetta, jos se on pudonnut tai vaurioitunut millään 
tavalla.

• Vain valmistaja saa korjata sähkölaitteet. Väärä korjaus mitätöi 
takuun ja voi asettaa käyttäjän vakavan vaaran.

• Älä lävistä tai vahingoita tuotteen ulkopintaa millään tavalla.

• Pidä laite puhtaana pölystä, nukkauksesta jne.

• Älä käytä tätä laitetta muuhun kuin sen käyttötarkoitukseen tai 
tarkoitukseen. Se voi vahingoittaa laitetta tai johtaa 
esinevahinkoihin, loukkaantumisiin tai kuolemaan.

• Tämä tuote ei ole lelu. Pitää poissa lasten ulottuvilta.

• Älä altista paristoja, akkuja tai asennettuja akkuja liialliselle 
kuumuudelle, kuten suoralle auringonvalolle tai avotulelle.

• Älä anna käsiä, jalkoja, hiuksia, kehon osia, vaatteita tai 
vastaavia esineitä joutua kosketuksiin liikkuvien osien, pyörien tai 
voimansiirron kanssa, kun EGEyytti on käynnissä.

4



• Älä käytä tai anna muiden käyttää Hover-1-EGEyyttiä, ennen 
kuin käyttäjä ymmärtää kaikki tässä oppaassa kuvatut ohjeet, 
VAROITUS-elementit ja turvaominaisuudet.

• Tarkista lääkäriltäsi, jos sinulla on sairaus, joka voi vaikuttaa 
kykyysi käyttää Hover-1-EGEyyttiä.

• Henkilöille, joilla on pään, selän tai kaulan vaivoja tai joille on 
tehty leikkauksia näille kehon alueille, ei suositella käyttämään 
tätä Hover-1-EGEyyttiä.

• Älä leikkaa, jos olet raskaana, sinulla on sydänsairaus tai sinulla 
on molemmat.

• Hover-1-EGEyyttiä voivat käyttää vähintään 15-vuotiaat lapset 
ja henkilöt, joilla on heikentyneet fyysiset, aisti- tai henkiset kyvyt 
tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heille on annettu 
Hover-1-EGEyytin käyttöä koskevia ohjeita tai ohjeita. turvallisella 
tavalla ja ymmärtää siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa 
leikkiä Hover-1-EGEyytillä. Lapset eivät saa puhdistaa ja huoltaa 
käyttäjiä ilman valvontaa.

ITässä käyttöohjeessa yllä oleva symboli sanalla ”HUOMAUTUKSET” 
ilmaisee ohjeet tai asiaankuuluvat tosiasiat, jotka käyttäjän tulee 
muistaa ennen laitteen käyttöä.

Tässä käyttöohjeessa yllä oleva symboli, jossa on sana “CAUTION”, 
osoittaa vaaratilanteen, joka voi aiheuttaa lievän tai kohtalaisen 
vamman, ellei sitä vältetä.

Tässä käyttöohjeessa yllä oleva symboli, jossa on sana “VAROITUS”, 
osoittaa vaaratilanteen, joka voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan 
vamman, ellei sitä vältetä.

Pidä sarjanumero arkistossa takuupyyntöjen ja ostotodisteiden 
varalta.

VAROITUS: Pitkäaikainen altistuminen UV-säteille, sateelle ja element-
eille voi vahingoittaa kotelon materiaaleja. Varastoi sisätiloissa, kun 
sitä ei käytetä.

VAROITUS!

VAROITUS!

SARJANUMERO

VAROITUS!

LIITETIEDOT
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Tämä opas on suunniteltu antamaan sinulle tarvitsemasi tiedot uuden 
Comet-skootterisi turvalliseen käyttöön ja ylläpitoon. Lue se 
huolellisesti ennen EGEyyttiisi ajamista.

Komeetta on henkilökohtainen kuljettaja. Teknologiamme ja 
tuotantoprosessiamme kehitetään tiukalla testauksella jokaiselle 
Comet-skootterille. Komeetan käyttäminen noudattamatta tämän 
oppaan sisältöä voi johtaa komeetta-skootterisi vaurioitumiseen tai 
ruumiinvammaan.

PAKETINSISÄLTÖ
• Hover-1 Comet Sähköinen Taitto-Skootteri
• Seinälaturi
• Käyttöohje
• Soittokello ja kiintoavain
• Pikaopas + Lopeta kortti 

Hover-1-Komeetan sarjanumero on leimattu vastaavasti alustan 
pohjalle. Tallenna sarjanumero tämän käyttöohjeen ”TAKUU” 
-kohdan osoitetulle alueelle, jos Hover-1-EGEyytti katoaa tai 
varastetaan.

• Turvallisen ajon ensimmäinen sääntö on käyttää järkeä.

• Eri paikkakunnilla ja maissa on erilaiset lait, jotka koskevat 
sähkökuljetuslaitteiden ajamista julkisilla teillä.

• Tarkista paikallisten viranomaisten kanssa varmistaaksesi, että 
noudatat paikallisia liikennelakeja koskevia vaatimuksia.

• Hover-1 ei ole vastuussa lippuista tai rikkomuksista, jotka on annettu 
ratsastajille, jotka eivät noudata paikallisia lakeja ja määräyksiä.

• Turvallisuutesi vuoksi käytä aina kypärää, joka täyttää CPSC- tai 
CE-turvallisuusstandardit. Onnettomuustapauksessa kypärä voi 
suojata sinua vakavilta vammoilta ja joissakin tapauksissa jopa 
kuolemalta.

ESITTELY

VAROITUS
Muista lukea tämä täydellinen 
käyttöohje ennen kuin ajat 
Hover-1-EGEyyttiisi. Tämän laiminlyönti 
tai ohjeiden noudattamatta 
jättäminen voi johtaa vakaviin 
vammoihin tai kuolemaan.

SAFETY PRECAUTIONS
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• Noudata kaikkia paikallisia liikennelakeja. Noudata punaista ja 
vihreää valoa, yksisuuntaisia   katuja, pysäkki-opasteita, 
jalankulkijoiden risteyksiä jne.

• Aja liikenteen kanssa, älä sitä vastaan.

• aja puolustavasti; odottaa odottamatonta.

• Anna jalankulkijoille tie.

• Älä aja liian lähellä jalankulkijoita ja varoita heitä, jos aiot ohittaa 
heidät takaa.

• Hidasta kaikilla kadun risteyksillä ja katso vasemmalle ja oikealle 
ennen ylitystä.

Comet-sähkötaitto-skootterisi ei ole varustettu heijastimilla, joten ei ole 
suositeltavaa ajaa huonon näkyvyyden olosuhteissa.

Jos ajat skootterillasi huonon näkyvyyden olosuhteissa, varmista, että 
LED-valo on päällä ja että sinulla on kirkkaat, heijastavat vaatteet.

Ajattele turvallisuutta, kun ajat. Voit estää monia onnettomuuksia, jos 
mietit turvallisuudesta. Alla on hyödyllinen tarkistuslista ratsastajille.

TURVALLISUUSLUE TTELO

• Älä aja taitotasosi yläpuolella. Varmista, että sinulla on ollut riittävästi 
harjoittelua EGEyytisi kaikilla toiminnoilla ja ominaisuuksilla.

• Älä aja liian nopeasti - nopeuden lisääntyessä riski kasvaa. Jos liikut 
suuremmalla nopeudella, pienet kohoumat voivat muuttua suuriksi 
iskuiksi, mikä johtaa suurempaan loukkaantumisriskiin 
onnettomuuden sattuessa.

• Älä aja lemmikkien kanssa.

• Ennen kuin aloitat EGEyytin, varmista, että se on tasaisella tasaisella 
maalla ja että virta on kytketty.

VAROITUS
Kun ajat huonon näkyvyyden 
olosuhteissa, kuten sumu, hämärä tai 
yö, saatat olla vaikea nähdä, mikä voi 
johtaa törmäykseen. Turvallisuustason 
parantamiseksi on käytettävä kirkkaita, 
heijastavia vaatteita ajaessasi 
huonoissa valaistusolosuhteissa.
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• Älä yritä avata tai muokata Comet-skootteriasi. Jos näin tehdään, 
valmistajan takuu raukeaa ja se voi johtaa EGEyyn 
epäonnistumiseen, johtaen loukkaantumiseen tai kuolemaan.

• Älä käytä keskustelua tavalla, joka vaarantaisi ihmiset tai 
omaisuuden.

• Jos sinä ja ystäväsi / ystäväsi ajelette EGEyytti-skoottereita yhdessä, 
varmista, että pidät turvallisen etäisyyden toisistaan   törmäysten, 
omaisuusvahinkojen, vakavien vammojen tai jopa kuoleman 
estämiseksi.

• Pidä jalat skootterissa aina. Jalkojen siirtäminen skootterista ajon 
aikana on vaarallista ja voi skootterin pysähtyä tai kääntyä sivuttain.

• Älä käytä EGEyyttiä huumeiden ja / tai alkoholin vaikutuksen 
alaisena.

• Älä käytä painiketta, kun olet levoton tai uninen.

• Pidä mielesi parhaalla mahdollisella tavalla poissa vaarallisista 
tilanteista.

• Älä aja Comet-skootteriasi syrjään, ramppeihin tai yritä käyttää 
skeittipuistossa, tyhjässä uima-altaassa tai millään muulla tavalla kuin 
rullalauta. EGEyyn väärinkäyttö, mitätöi valmistajan takuun ja voi 
johtaa loukkaantumiseen tai vaurioihin.

• Älä vääristä EGEyyttiä, sillä se voi vahingoittaa yksikköä ja aiheuttaa 
käyttöjärjestelmän vikoja, jotka voivat johtaa loukkaantumiseen. 
Fyysinen väärinkäyttö, mukaan lukien Comet-skootterin 
pudottaminen, mitätöi valmistajan takuun.

• Älä toimi veden, mudan, hiekan, kivien, soran, roskien tai karkean ja 
karujen maastojen lähellä tai lähellä niitä.

• EGEyyttiä voidaan käyttää päällystetyillä pinnoilla, jotka ovat 
tasaiset ja tasaiset. Jos kohtaat epätasaista päällystettä, nosta 
Comet-skootterisi tukikohdan yli ja ohi sen.

• Älä aja huonolla säällä: lunta, sadetta, rakeista, sulavaa, jäisillä teillä 
tai äärimmäisessä kuumuudessa tai kylmässä.

• Taivuta polvia, kun ajat urhealla tai epätasaisella päällysteellä 
absorboidaksesi iskut ja tärinän ja auttaa pitämään tasapainon.

• Jos et ole varma siitä, voitko ajaa turvallisesti tietyllä maastolla, astu 
pois

ja kantaa EGEyytti. AINA OLLA VAROITUS.

• Älä yritä ajaa kohoumien tai esineiden yli, jotka ovat yli ½ tuumaa, 
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vaikka olisit valmistautunut ja taivuttamassa polviasi.

• HUOMIO - katso, missä ajat, ja ole tietoinen ympärilläsi olevista 
tieolosuhteista, ihmisistä, paikoista, omaisuudesta ja esineistä.

• Älä käytä Comet-skootteria tungosta.

• Käytä Comet-skootteriasi erittäin varovaisesti sisätiloissa, etenkin 
ihmisten, omaisuuden ja kapeiden tilojen ympäristössä.

• Älä käytä EGEyyttiä puhuessasi, tekstiviestejä tai katsomalla 
puhelintasi.

• Älä aja Comet-skootterillasi siellä, missä se ei ole sallittua.

• Älä aja EGEyyttiisi moottoriajoneuvojen lähellä tai yleisillä teillä.

• Älä aja ylös tai alas jyrkistä kukkuloista.

• EGEyytti on tarkoitettu yhden henkilön käyttöön. ÄLÄ yritä käyttää 
EGEyyttiä kahden tai useamman ihmisen kanssa.

• Älä kanna mitään, kun ajat Comet-skootterilla.

• Henkilöiden, joilla ei ole tasapainoa, ei tulisi yrittää käyttää 
Comet-skootteria.

• Raskaana olevat naiset eivät saa käyttää Comet-skootteria.

• Pienten lasten ja vanhusten ei tule käyttää EGEyyttiä.

• Ota suurempi nopeus huomioon aina pidempään
 pysähtymismatkat.

• Älä yritä hypätä Comet-skootterisi päälle tai pois.

• Älä yritä temppuja tai temppuja Comet-skootterisi kanssa.

• Älä aja EGEyyttiä pimeässä tai huonosti valaistuissa tiloissa.

• Älä aja EGEyytillä reikien, halkeamien tai epätasaisen 
jalkakäytävän tai pintojen lähellä tai yli.

• Älä käytä Comet-skootteriasisi maastolla.

VAROITUS
Jarrujen oikea käyttö on elintärkeää turvallisen ja 
tehokkaan pysähtymisen varmistamiseksi. 
Väärinkäytösten ja mahdollisten vammojen 
välttämiseksi älä kohdista jarruihin äkillistä tai liiallista 
voimaa. Käytä jarrujasi vähitellen ja anna itsellesi 
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• Älä käänny voimakkaasti, etenkään suurilla nopeuksilla.

• Älä ylitä enimmäis- tai vähimmäispainorajoja.

• Vältä EGEyyn ajamista vaarallisissa paikoissa, mukaan lukien lähellä 
alueita, joissa on syttyvää kaasua, höyryä, nestettä, pölyä, kuitua, 
mikä voi aiheuttaa tulipalo- ja räjähdysonnettomuuksia.

• Älä toimi lähellä uima-altaita tai muita vesistöjä.

• Kun jätät skootterin vartioimatta, muista lukita se, jotta muut eivät 
aiheuta haittaa itselleen ja skootterin vahingoittumista tai varkautta.

• Kaikki ohjaustankoon kiinnitetyt kuormat vaikuttavat ajoneuvon 
vakauteen.

• Kaupungin liikenteellä on monia esteitä, kuten reunoja tai portaita. 
On suositeltavaa välttää estehyppyjä. Ennen näiden esteiden 
ylittämistä on tärkeää ennakoida ja mukauttaa liikkeesi ja nopeutesi 
jalankulkijan omaan. On myös suositeltavaa poistua ajoneuvosta, 
kun nämä esteet muuttuvat vaarallisiksi muodon, korkeuden tai 
liukumisen vuoksi.

• Joka tapauksessa ennakoi etenemistäsi ja nopeuttasi kunnioittaen 
tie-, jalkakäytävä- ja haavoittuvimpia koodeja. Ylitä suojatut kohdat 
kävellen.

• Poista käytön aiheuttamat terävät reunat.

• Pidä aina huolta itsestäsi ja muista.

• Älä ohjaa ajoneuvon käyttöä.

• Varo, jarru voi kuumentua käytön aikana. Älä kosketa käytön 
jälkeen.

• Lisävarusteita ja lisävarusteita, joita valmistaja ei ole hyväksynyt, ei 
saa käyttää.

• Tule lähemmäksi myyjääsi, jotta hän voi ohjata sinut sopivaan 
koulutusorganisaatioon.

• Itsekiristyvät mutterit ja muut itsestään kiristyvät kiinnikkeet voivat 
menettää tehokkuutensa ja että ne on ehkä kiristettävä uudelleen.

VAROITUS
Kun ajat huonon näkyvyyden olosuhteissa, kuten sumu, 
hämärä tai yö, saatat olla vaikea nähdä, mikä voi johtaa 
törmäykseen. Käytä lisäksi kirkkaita heijastavia vaatteita 
ajaessasi huonoissa valaistusolosuhteissa.
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VAROITUS
Jos käytät skootteriasi väärin, siitä voi olla 
lisävahinkovaaraa. Tähän kuuluvat muun muassa:

• Skootterin hyppääminen
• Ajaminen roskien tai esteiden yli
• Suorittamalla temppuja
• Ajaminen maastossa
• Aja nopeasti
• Kilpaile muiden ratsastajien kanssa
• Ajo epätavallisella tavalla

Edellä mainitut esimerkit lisäävät stressiä skootterisi 
jokaiselle osalle ja voivat johtaa laitteen pitkäaikaiseen 
vaurioitumiseen. Skootterisi vaurioituminen voi johtaa 
onnettomuuteen tai lisätä loukkaantumisriskiä. Käytä 
skootteria vähentääksesi loukkaantumisriskiäsi.
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• Pidä turvalliset jarrutusmatkat märällä säällä.

• Pysäköintilaitteen takaosan tulee olla kytkettynä, kun ajoneuvoa ei 
käytetä.

• Käyttäjät itse ovat ehdottomasti kiellettyjä vaihtamasta 
kitkakomponentteja tai kuluvia osia.

• Turvallisuuden kannalta on välttämätöntä käyttää lukitusta, kun sitä 
ei käytetä, jotta vältetään luvaton käyttö ja vältetään se, että muut 
käyttävät sitä väärin ja loukkaantuvat."

• Kun ajaa skootteriä mukavasti, kytke se päälle. Sinun on ensin 
potkutettava maasta ja sitten painettava kaasua moottorin 
käynnistymiseksi. Vähimmäisnopeus on 3 km / h, ennen kuin voit 
käyttää kaasua hidastaa skootteriä ja paina sähköjarrua.

VAROITUS ! Kuten kaikki mekaaniset komponentit, ajoneuvo on 
alttiina suurille rasituksille ja kulumiselle. Eri materiaalit ja komponentit 
voivat reagoida eri tavalla kulumiseen tai väsymykseen. Jos 
komponentin odotettu käyttöikä on ylitetty, se voi rikkoa yhtäkkiä, 
aiheuttaen siten vaaraa käyttäjälle. Halkeamat, naarmut ja 
värinmuutos alueilla, joihin kohdistuu suuria rasituksia, osoittavat, että 
komponentti on ylittänyt käyttöiän ja se olisi vaihdettava.

VAROITUS: Pidä muovipäällyste poissa lasten vaimennuksen 
välttämiseksi. 
 



• Älä altista laitetta nesteille, kosteudelle tai kosteudelle tuotteen 
sisäisten virtapiirien vaurioiden välttämiseksi.

• Älä käytä hankaavia puhdistusaineita laitteen puhdistamiseen.

• Älä altista laitetta erittäin korkeille tai matalille lämpötiloille, koska se 
lyhentää elektronisen laitteen käyttöikää, tuhoaa akku ja / tai 
vääristää tiettyjä muoviosia.

• Älä hävitä laitetta tulessa, koska se voi räjähtää tai palaa.

• Älä altista laitetta kosketuksiin terävien esineiden kanssa, koska se 
voi aiheuttaa naarmuja ja vaurioita.

• Älä anna laitteen pudota korkeista paikoista, sillä se saattaa 
vahingoittaa sisäisiä piirejä.

• Älä yritä purkaa laitetta.

• Käytä vain Hover-1: n toimittamia latureita.

HOITO JA HUOLTO

VAROITUS
Loukkaantumisriskin vähentämiseksi vaaditaan 
aikuisen valvontaa. Älä koskaan käytä tienvarsilla, 
moottoriajoneuvojen lähellä, jyrkillä rinteillä tai 
portaiden lähellä, uima-altaissa tai muissa 
vesistöissä; Käytä aina kenkiä ja älä koskaan salli 
useampaa kuin yhtä ratsastajaa.

VAROITUS
Vältä puhdistamiseen veden tai muiden nesteiden 
käyttöä. Jos vettä tai muita nesteitä tulee EGEyyttitilaan, 
se aiheuttaa pysyviä vaurioita sisäisille komponenteille.

VAROITUS
Käyttäjät, jotka purkavat Comet-skootterin ilman lupaa, 
mitätöivät takuun.
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AKKUN TEKNISET TIEDOT
Akutyyppi: Ladattava litium-ioniakku
Latausaika: Enintään 5 tuntia
Akun jännite: 25.2 V
Akun kapasiteetti: 4 Ah
Käyttölämpötila: 32° F - 104 ° F
Latauslämpötila: 32 ° F - 104 ° F
Varastointiaika: 1 vuosi
Varastointilämpötila: -4 ° F - 104 ° F
Varastoinnin kosteus: 5% - 95%

AKUN AKUN HUOLTO
Litium-ioniakku on sisäänrakennettu laitteeseen. Älä pura laitetta 
akun poistamiseksi tai yritä erottaa sitä laitteesta.

• Kun lataat laitetta, käytä mukana toimitettua 1-nastaista 
latauskaapelia tai varmista muuten, että akun latausolosuhteet 
täyttyvät.

• Älä kytke tai kiinnitä laitetta tai akkua virtalähteeseen tai suoraan 
auton savukkeensytyttimeen.

• Älä sijoita laitetta tai akkuja tuleen tai suoraan 
auringonpaisteeseen. Laitteen ja / tai akun lämmittäminen voi 
aiheuttaa laitteen sisällä olevan akun ylikuumenemisen, 
rikkoutumisen tai syttymisen.

• Älä jatka akun lataamista, jos se ei lataudu määritetyn 
latausajan kuluessa. Muutoin akku voi kuumentua, rikkoutua tai 
syttyä.

Kierrätä tai hävitä paristot oikein luonnonvarojen säilyttämiseksi. 
Tämä tuote sisältää litium-ioni-akkuja. Paikalliset, osavaltion ja 
liittovaltion lait voivat kieltää litium-ioni-paristojen hävittämisen 
tavallisissa roskissa. Kysy paikalliselta jäteviranomaiselta tietoja 
käytettävissä olevista kierrätys- ja / tai hävitysvaihtoehdoista.

AKUN AKKU / HUOLTO

Seuraavien turvatoimenpiteiden 
noudattamatta jättäminen voi johtaa 
vakaviin ruumiinvammoihin ja / tai 
kuolemaan.

13

VAROITUS



• Älä yritä muuttaa, vaihtaa tai vaihtaa akkua.

• Älä käytä laitetta, jos akusta tulee hajua, se ylikuumenee tai alkaa 
vuotaa.

• Älä kosketa vuotavia materiaaleja tai hengitä päästöjä.

• Älä anna lasten ja eläinten koskea akkuun.

• Akku sisältää vaarallisia aineita, älä avaa tai laita mitään akkuun.

• Käytä vain Hover-1: n toimittamia latureita.

• Älä yritä ladata laitetta, jos akussa on purkautumista tai jos siitä on 
mitään aineita. Tällöin etää itsesi välittömästi akusta tulipalon tai 
räjähdyksen sattuessa.

• Litium-ioni-akkuja pidetään vaarallisina materiaaleina. Noudata 
kaikkia paikallisia, osavaltioiden ja liittovaltion lakeja 
litium-ioni-paristojen kierrätyksestä, käsittelystä ja hävittämisestä.

• Tätä akkulaturia voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, 
joilla on heikentyneet fyysiset, aisti- tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole 
kokemusta ja tietoa, jos heille on annettu valvontaa tai ohjeita 
laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. 
Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa ja 
huoltaa käyttäjiä ilman valvontaa.

Varoitus: Tämä akkulaturi ei voi ladata ei-ladattavia akkuja.
Lataamisen aikana akku on asetettava hyvin ilmastoituun paikkaan.

VAROITUS
Etsii välitöntä lääketieteellistä apua, jos 
altistat kaikille aineille, jotka poistuvat 
paristosta.
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• Tarkista alla olevan kaavion mukaiset ruuvit kolmen kuukauden
 välein.Jos havaitset löystynyttä osaa, kiristä se mukana 
toimitetulla jakoavaimella.
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EU-H1-COMT
10 kg (22 lbs) 
68 kg(150 lbs)
20 kg (44 lbs)
Aikeissa 16 km/h (10 mph) 
Aikeissa 8 km (5 miles) 

200 W
Lithium-ion 
200W Harjaton moottori
25.5 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)
Ei-pneumaattiset Kiinteät Renkaat
6 ”edessä ja 5,5” takana
Sähköiset Ja Mekaaniset Jarrut

Malli:
Nettopaino:

Tuettu enimmäispaino:
Minimi tuettu paino:

Maksiminopeus:
Suurin etäisyys
Suurin jatkuva

Nimellinen teho:
Akkutyyppi:

Moottorivoima:
Akun jännite:

Akun kapasiteetti:
Tehovaatimus:

Taittamaton koko:

Taitettu koko:

Renkaan tyyppi:
Renkaan koko:
Jarrujen tyyppi:

TIEDOT

OSALUETTELO

A. Skootteri

B. Kahvat

C. Seinälaturi

D. Kuusiokoloavain

E. Soittokello ja kiintoavain
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HOVER-1-EGEYYTTIDIAGRAMMI
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OMINAISUUDET / OSAT
1. Sähköjarru
2. LED-näyttö
3. Sähkökaasu
4. Ohjaustangot 
5. Virtapainike
6. Soittokello
7. Lukituspidike
8. Ohjauspylväs / korkeuden säätö

9. Taittovapautusvipu
10. Jalkalevy
11. Mekaaninen jarru
12. Takanavan moottori
13. Potkujalusta
14. Latausportti
15. Valot navan ympärillä
16. Valot kannen alla

1 2 3

5

7

8
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HOVER-1-EGEYYTTIDIAGRAMMI
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LCD-NÄYTTÖ

VIRTANAPPI

LCD-NÄYTTÖ ACCELERATORE

SOITTOKELLO

SÄHKÖJARRU

TAITTOPAKKAUS
CLIP

NOPEUSMITTARI

AKUN INDIKAATTORI
Näyttää akun nykyisen käyttöiän.

VIRTA / TOIMINTA-PAINIKKE
Pidä 3 sekuntia painettuna kytkeäksesi 
virta päälle.

Näyttää nykyisen nopeutesi Mph.

Vaihda mph ja km/h välillä painamalla 
3 kertaa tasaisesti.
  

Mph



VAROITUS
Mikä tahansa EGEyytti, joka ei toimi 
kunnolla, voi johtaa siihen, että menetät 
hallinnan ja pudota. Tarkasta koko laite 
huolellisesti ennen jokaista ajoa, älä aja 
sitä ennen kuin kaikki ongelmat on 
korjattu.

LAITTEEN LAATTAMINEN
• Varmista, että latausportti on puhdas ja kuiva.
• Varmista, että portin sisällä ei ole pölyä, roskia tai likaa.
• Kytke laturi maadoitettuun pistorasiaan.
• Kytke kaapeli virtalähteeseen (100 V ~ 240 V; 50/60 Hz).
• Kohdista ja kytke 1-napainen latauskaapeli Comet-skootterin 
latausporttiin. (ÄLÄ KÄYTÄ TAI KIINNITTÄVÄT LAAJAKAAPELIA, JOS 
SEKÄ VOI PYSYYTÄÄ KIELTYÖJEN SITTYMISTÄ TAI RATKAA.)
• Itse laturin latausmerkkivalon tulisi muuttua PUNAISEKSI, mikä 
tarkoittaa, että laitteesi latautuu nyt.
• Kun laturin PUNAISEN merkkivalo muuttuu VIHREäksi, laite on 
latautunut täyteen.
• Kun olet ladannut Comet-skootterisi kokonaan, irrota laturi 
laitteesta ja pistorasiasta.
• Sammuta Comet-skootteri latauksen aikana.

Käytä vain mukana toimitettua latauskaapelia 
ja laturia Hover-1-EGEyyttisi lataamiseen. 
Muiden luvattomien laturien käyttäminen voi 
vahingoittaa Hover-1-EGEyyttiä.

VAROITUS

EGEYYTIN LATAAMINEN
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LUE SEURAAVAT OHJEET HUOLELLISESTI
 OHJAUSTANGON JA SOITTOKELLON KIINNITTÄMINEN
1. Kiinnitä vasen kädensija laittamalla se sille kuuluvaan kantaan ja 
kääntämällä vastapäivään.
2. Kiinnitä soittokello oikeanpuoliseen kädensijaan.
3. Kiinnitä oikea kädensija laittamalla se sille kuuluvaan kantaan ja 
kääntämällä vastapäivään.
4. Kiristä soittokellon ruuvi kiintoavaimella.

HUOMAUTUS: Jos ohjaustanko ei kiinnity uudestaan   runkoon, saatat 
joutua siirtämään kaasu- ja jarruasennon sijaintia asianmukaisesti. Kiristä 
tai löysää kaasu- ja jarruyksikkö mukana toimitetulla kuusioavaimella ja 
varmista, etteivätkö ne kosketa tai estä ohjaustankoasi.

SKOOTTERISI VALMISTELU
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Vasen kädensija 

Soittokello

Oikea kädensija 

JakoavainRuuvi

VASTAPÄIVÄÄN VASTAPÄIVÄÄN



Jotkut Hover-1 Eagle yyttisi osat saattavat vahingoittaa sinua, jos niitä 
käsitellään väärin.Liikkuvat ja taitettavat osat voivat leikata ihoa. 
Puristimet ja kääntyvät osat, kuten jarruvivut, voivat puristua. Kun 
taitat ja avaat Hover-1 Eagle yyttiä, tarkkaile pisteitä, jos mahdollista 
loukkaantumisia voi esiintyä. Älä jätä kättäsi näille alueille taittamisen 
tai taittamisen aikana.
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NIPISTYSKOHTIEN

COMET-SKOOTTERIN TAITTAMINEN JA AVAAMINEN.
Vedä ja pidä kiinni vapautusvivusta lähellä jalkatilan etuosaa ja nosta 
ohjaustangot ylöspäin avautuaksesi tai vedä ne alas taittaaksesi. Kuulet 
napsahduksen äänen molemmissa suunnissa, mikä tarkoittaa, että se on nyt 
lukittu paikoilleen.

Kääntö ja taittaminen

VIPU

NOSTA TAI LASKE

VEDÄ JA PIDÄ JULKAISU
VIPU AVATAAN



On tärkeää, että ymmärrät täysin EGEyytti skootterisi kaikki osat. Jos 
näitä elementtejä ei käytetä oikein, et voi täysin hallita EGEyyttiäsi. 
Ennen kuin ajat, opi skootterisi eri mekanismien toiminnot.

Harjoittele näiden EGEyyttiosien käyttöä hitaammalla nopeudella 
tasaisella, avoimella alueella ennen laitteen ottamista julkisilta tiloilta.

ENNAKIRJAN TARKASTUSLUETTE LO
Varmista, että EGEyytti on oikeassa toimintakunnossa joka kerta, kun 
ajat. Jos osa Comet-skootterista ei toimi oikein, ota yhteyttä 
asiakastukeen.

• Varmista, että akku on täyteen ladattu, ennen kuin ajat 
skootterillasi.

• Jos Comet-skootteriä ei käytetä pitkään aikaan, saatat joutua 
lataamaan akun 2 kuukauden välein akun käyttöiän ylläpitämiseksi.

• Käytä kaikkia asianmukaisia   turva- ja suojavarusteita, kuten 
käyttöoppaassa on aiemmin mainittu, ennen laitteen käyttöä.

• Käytä laitetta käyttäessäsi mukavia vaatteita ja litteitä suljettuja 
kenkiä.

• Lue huolellisesti käyttöohje, joka auttaa selittämään 
perusperiaatteet ja antaa vinkkejä siitä, miten voit nauttia 
kokemuksestasi parhaiten.

ENNEN AJOA

VAROITUS
Mikä tahansa Comet-Skootteri, joka ei 
toimi oikein, voi johtaa siihen, että 
menetät hallinnan ja pudota. Älä aja 
EGEyyttiin vaurioituneen osan kanssa; 
vaihda vaurioitunut osa ennen ajoa.
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JOKA SEURAAVISTA TURVALLISUUSOHJEISTA EI JÄLKEEN VOITTAA JA 
VOITTAA VAKAA LAITTEESI, POISTAA VALMISTAJAN TAKUUT, VASTAA 
OMAISUUSVAHINGOIHIN, SYYTYTYÖN VAKAVA RAKENNEVAHINGO 

JA VOIVAT KUOLEMA.
 
LAITTEEN KÄYTTÖ
Varmista, että laite on ladattu täyteen ennen ensimmäistä 
ensimmäistä käyttöä. Ennen kuin käynnistät Comet-skootterisi, aja se 
normaalin potkuriskootterin tapaan saadaksesi laitteen mukavaksi 
ennen kuin käytät sitä moottorin kanssa.

Käynnistä se, kun matkustat skootterilla mukavasti. Jotta moottori 
aktivoituu, sinun on ensin aloitettava ajaminen skootterilla ja 
työnnettävä sitten kaasu alas peukalolla.

Hidasta skootterin työntämällä sähköjarru alas. Tämä pysäyttää 
moottorin ja hidastaa sinua. Paina myös mekaanista jarrua jalalla 
hidastaa skootteri manuaalisesti.

Käänny kääntämällä ohjaustangolla kääntyäksesi suuntaan, johon 
haluat kääntyä.

Comet-skootteriä voidaan käyttää manuaalisesti, jos et halua 
käyttää moottoria.

Kun nautit laitteesta mukavasti, huomaat, että sen liikkuminen on 
helpompaa. Muista suuremmilla nopeuksilla, että on tarpeen siirtää 
painoasi keskipakoisvoiman voittamiseksi.

Valmistaudu tukemaan itseäsi, jos kohtaat kohoumia tai epätasaisia 
  pintoja, irrota ja siirrä EGEyytti turvalliselle käyttöpinnalle.

Paino - ja Nopeudenrajoitukset
Nopeus- ja painorajoitukset asetetaan oman turvallisuutesi vuoksi. 
Älä ylitä tämän oppaan kohdassa ”Tekniset tiedot” lueteltuja 
rajoituksia.

RATKAISEMINEN EGEYYTTI SKOOTTERI

VAROITUS
Älä käänny voimakkaasti tai suurilla 
nopeuksilla vaaran välttämiseksi. Älä 
käännä tai aja nopeasti rinteitä pitkin, 
koska se voi aiheuttaa vammoja.

TOIMINTA-ALUE
Seuraavassa on joitain tärkeimmistä tekijöistä, jotka vaikuttavat 
laitteen toiminta-alueeseen.

• Maasto: Ajomatka on suurin, kun ajaa tasaisella, tasaisella pinnalla. 
Ajaminen ylämäkeen ja / tai tasaisella maastolla vähentää 
etäisyyttä huomattavasti.
• Paino: Kevyemmällä käyttäjällä on enemmän etäisyyttä kuin 
raskaammalla.
• Ympäristön lämpötila: Aja ja säilytä laitetta suositelluissa 
lämpötiloissa, mikä lisää ajomatkaa; akun kesto ja laitteen yleinen 
suorituskyky.
• Nopeus ja ajotyyli: Maltillisen ja tasaisen nopeuden ylläpitäminen 
ajon aikana tuottaa suurimman etäisyyden. Suuri nopeus ajon 
aikana pitkiä aikoja, usein käynnistykset ja pysähtymiset, joutokäynti 
ja toistuva kiihtyvyys tai hidastuvuus vähentävät kokonaismatkaa.

* Älä yritä pysähtyä äkillisesti, koska se voi johtaa henkilövahinkoihin 
tai jarrulevyjen vaurioihin.

Noudata kaikkia paikallisia, osavaltioiden ja liittovaltion lakeja 
litium-ioni-akkujen kierrätyksestä, käsittelystä ja hävittämisestä.

VAROITUS
Laitteen ylipainoinen käyttö voi lisätä 
vammojen tai tuotevaurioiden 
mahdollisuutta.

Ajaessasi Comet-Skootteriisi, jos järjestelmävirhe tai suoritettu 
laiton toiminta, laite kehottaa käyttäjää monin tavoin.

Seuraavat ovat yleisiä tapauksia, joissa näet 
turvallisuusvaroitukset. Näitä ilmoituksia ei pidä sivuuttaa, mutta 
laittoman toiminnan, vian tai virheen korjaamiseksi olisi ryhdyttävä 
asianmukaisiin toimiin.

• Kielletyt ratsastuspinnat (epätasaiset, liian jyrkät, vaaralliset jne.)
• Akun jännite on liian alhainen.
• Laite latautuu edelleen.
• Ylikuumeneminen tai moottorin lämpötila on liian korkea.
• Kun akun varaus on loppumassa, akkukuvake vilkkuu.
• Jos jokin tai molemmat renkaat tukkeutuvat, laite pysähtyy 10 
sekunnin kuluttua.
• Kun akun varaustaso on loppunut suojaustilan alapuolelle, 
laitemoottori sammuu 15 sekunnin kuluttua.

Laitemoottori sammuu 15 sekunnin kuluttua, kun se ylläpitää 
suurta purkausvirtaa käytön aikana (kuten ajaa ylös jyrkkään 
rinteeseen pitkäksi aikaa).

E-skootteria ei voi käyttää räjähdysherkässä ympäristössä.
A-painotettu päästöjen äänenpainetaso ei ylitä 70 dB (A).

Tarkista säännöllisesti pultattujen osien, erityisesti pyörän akselien, 
taittojärjestelmän, ohjausjärjestelmän ja jarruakselin, kiristys.

On tarkistettava, että ohjausjärjestelmä on oikein säädetty, että 
kaikki liitososat (kuten taittojärjestelmä) on kiristetty oikein ja että ne 
eivät ole rikkoutuneet ja että jarrut ja pyörät ovat hyvässä kunnossa;

Akkulaturia voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden 
fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole 
kokemusta tai tietoa, jos heitä on valvottu tai opastettu laitteen 
turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät liittyvät vaarat. Lapset eivät 
saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa ja huoltaa laitetta 
ilman valvontaa.
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JOKA SEURAAVISTA TURVALLISUUSOHJEISTA EI JÄLKEEN VOITTAA JA 
VOITTAA VAKAA LAITTEESI, POISTAA VALMISTAJAN TAKUUT, VASTAA 
OMAISUUSVAHINGOIHIN, SYYTYTYÖN VAKAVA RAKENNEVAHINGO 

JA VOIVAT KUOLEMA.
 
LAITTEEN KÄYTTÖ
Varmista, että laite on ladattu täyteen ennen ensimmäistä 
ensimmäistä käyttöä. Ennen kuin käynnistät Comet-skootterisi, aja se 
normaalin potkuriskootterin tapaan saadaksesi laitteen mukavaksi 
ennen kuin käytät sitä moottorin kanssa.

Käynnistä se, kun matkustat skootterilla mukavasti. Jotta moottori 
aktivoituu, sinun on ensin aloitettava ajaminen skootterilla ja 
työnnettävä sitten kaasu alas peukalolla.

Hidasta skootterin työntämällä sähköjarru alas. Tämä pysäyttää 
moottorin ja hidastaa sinua. Paina myös mekaanista jarrua jalalla 
hidastaa skootteri manuaalisesti.

Käänny kääntämällä ohjaustangolla kääntyäksesi suuntaan, johon 
haluat kääntyä.

Comet-skootteriä voidaan käyttää manuaalisesti, jos et halua 
käyttää moottoria.

Kun nautit laitteesta mukavasti, huomaat, että sen liikkuminen on 
helpompaa. Muista suuremmilla nopeuksilla, että on tarpeen siirtää 
painoasi keskipakoisvoiman voittamiseksi.

Valmistaudu tukemaan itseäsi, jos kohtaat kohoumia tai epätasaisia 
  pintoja, irrota ja siirrä EGEyytti turvalliselle käyttöpinnalle.

Paino - ja Nopeudenrajoitukset
Nopeus- ja painorajoitukset asetetaan oman turvallisuutesi vuoksi. 
Älä ylitä tämän oppaan kohdassa ”Tekniset tiedot” lueteltuja 
rajoituksia.

TOIMINTA-ALUE
Seuraavassa on joitain tärkeimmistä tekijöistä, jotka vaikuttavat 
laitteen toiminta-alueeseen.

• Maasto: Ajomatka on suurin, kun ajaa tasaisella, tasaisella pinnalla. 
Ajaminen ylämäkeen ja / tai tasaisella maastolla vähentää 
etäisyyttä huomattavasti.
• Paino: Kevyemmällä käyttäjällä on enemmän etäisyyttä kuin 
raskaammalla.
• Ympäristön lämpötila: Aja ja säilytä laitetta suositelluissa 
lämpötiloissa, mikä lisää ajomatkaa; akun kesto ja laitteen yleinen 
suorituskyky.
• Nopeus ja ajotyyli: Maltillisen ja tasaisen nopeuden ylläpitäminen 
ajon aikana tuottaa suurimman etäisyyden. Suuri nopeus ajon 
aikana pitkiä aikoja, usein käynnistykset ja pysähtymiset, joutokäynti 
ja toistuva kiihtyvyys tai hidastuvuus vähentävät kokonaismatkaa.

* Älä yritä pysähtyä äkillisesti, koska se voi johtaa henkilövahinkoihin 
tai jarrulevyjen vaurioihin.

Noudata kaikkia paikallisia, osavaltioiden ja liittovaltion lakeja 
litium-ioni-akkujen kierrätyksestä, käsittelystä ja hävittämisestä.

Ajaessasi Comet-Skootteriisi, jos järjestelmävirhe tai suoritettu 
laiton toiminta, laite kehottaa käyttäjää monin tavoin.

Seuraavat ovat yleisiä tapauksia, joissa näet 
turvallisuusvaroitukset. Näitä ilmoituksia ei pidä sivuuttaa, mutta 
laittoman toiminnan, vian tai virheen korjaamiseksi olisi ryhdyttävä 
asianmukaisiin toimiin.

• Kielletyt ratsastuspinnat (epätasaiset, liian jyrkät, vaaralliset jne.)
• Akun jännite on liian alhainen.
• Laite latautuu edelleen.
• Ylikuumeneminen tai moottorin lämpötila on liian korkea.
• Kun akun varaus on loppumassa, akkukuvake vilkkuu.
• Jos jokin tai molemmat renkaat tukkeutuvat, laite pysähtyy 10 
sekunnin kuluttua.
• Kun akun varaustaso on loppunut suojaustilan alapuolelle, 
laitemoottori sammuu 15 sekunnin kuluttua.

Laitemoottori sammuu 15 sekunnin kuluttua, kun se ylläpitää 
suurta purkausvirtaa käytön aikana (kuten ajaa ylös jyrkkään 
rinteeseen pitkäksi aikaa).

E-skootteria ei voi käyttää räjähdysherkässä ympäristössä.
A-painotettu päästöjen äänenpainetaso ei ylitä 70 dB (A).

Tarkista säännöllisesti pultattujen osien, erityisesti pyörän akselien, 
taittojärjestelmän, ohjausjärjestelmän ja jarruakselin, kiristys.

On tarkistettava, että ohjausjärjestelmä on oikein säädetty, että 
kaikki liitososat (kuten taittojärjestelmä) on kiristetty oikein ja että ne 
eivät ole rikkoutuneet ja että jarrut ja pyörät ovat hyvässä kunnossa;

Akkulaturia voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden 
fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole 
kokemusta tai tietoa, jos heitä on valvottu tai opastettu laitteen 
turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät liittyvät vaarat. Lapset eivät 
saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa ja huoltaa laitetta 
ilman valvontaa.

VAROITUS
Jarrujen oikea käyttö on elintärkeää 
turvallisen ja tehokkaan pysähtymisen 
varmistamiseksi. Väärinkäytösten ja 
mahdollisten vammojen välttämiseksi 
älä kohdista jarruosi äkillistä tai liiallista 
voimaa. Paina jarru vähitellen ja anna 
itsellesi tarpeeksi tilaa pysähtyä 
turvallisesti.

VAROITUS
Etsii välitöntä lääketieteellistä apua, jos 
altistat kaikille aineille, jotka poistuvat 
paristosta.
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JOKA SEURAAVISTA TURVALLISUUSOHJEISTA EI JÄLKEEN VOITTAA JA 
VOITTAA VAKAA LAITTEESI, POISTAA VALMISTAJAN TAKUUT, VASTAA 
OMAISUUSVAHINGOIHIN, SYYTYTYÖN VAKAVA RAKENNEVAHINGO 

JA VOIVAT KUOLEMA.
 
LAITTEEN KÄYTTÖ
Varmista, että laite on ladattu täyteen ennen ensimmäistä 
ensimmäistä käyttöä. Ennen kuin käynnistät Comet-skootterisi, aja se 
normaalin potkuriskootterin tapaan saadaksesi laitteen mukavaksi 
ennen kuin käytät sitä moottorin kanssa.

Käynnistä se, kun matkustat skootterilla mukavasti. Jotta moottori 
aktivoituu, sinun on ensin aloitettava ajaminen skootterilla ja 
työnnettävä sitten kaasu alas peukalolla.

Hidasta skootterin työntämällä sähköjarru alas. Tämä pysäyttää 
moottorin ja hidastaa sinua. Paina myös mekaanista jarrua jalalla 
hidastaa skootteri manuaalisesti.

Käänny kääntämällä ohjaustangolla kääntyäksesi suuntaan, johon 
haluat kääntyä.

Comet-skootteriä voidaan käyttää manuaalisesti, jos et halua 
käyttää moottoria.

Kun nautit laitteesta mukavasti, huomaat, että sen liikkuminen on 
helpompaa. Muista suuremmilla nopeuksilla, että on tarpeen siirtää 
painoasi keskipakoisvoiman voittamiseksi.

Valmistaudu tukemaan itseäsi, jos kohtaat kohoumia tai epätasaisia 
  pintoja, irrota ja siirrä EGEyytti turvalliselle käyttöpinnalle.

Paino - ja Nopeudenrajoitukset
Nopeus- ja painorajoitukset asetetaan oman turvallisuutesi vuoksi. 
Älä ylitä tämän oppaan kohdassa ”Tekniset tiedot” lueteltuja 
rajoituksia.

TOIMINTA-ALUE
Seuraavassa on joitain tärkeimmistä tekijöistä, jotka vaikuttavat 
laitteen toiminta-alueeseen.

• Maasto: Ajomatka on suurin, kun ajaa tasaisella, tasaisella pinnalla. 
Ajaminen ylämäkeen ja / tai tasaisella maastolla vähentää 
etäisyyttä huomattavasti.
• Paino: Kevyemmällä käyttäjällä on enemmän etäisyyttä kuin 
raskaammalla.
• Ympäristön lämpötila: Aja ja säilytä laitetta suositelluissa 
lämpötiloissa, mikä lisää ajomatkaa; akun kesto ja laitteen yleinen 
suorituskyky.
• Nopeus ja ajotyyli: Maltillisen ja tasaisen nopeuden ylläpitäminen 
ajon aikana tuottaa suurimman etäisyyden. Suuri nopeus ajon 
aikana pitkiä aikoja, usein käynnistykset ja pysähtymiset, joutokäynti 
ja toistuva kiihtyvyys tai hidastuvuus vähentävät kokonaismatkaa.

* Älä yritä pysähtyä äkillisesti, koska se voi johtaa henkilövahinkoihin 
tai jarrulevyjen vaurioihin.

Noudata kaikkia paikallisia, osavaltioiden ja liittovaltion lakeja 
litium-ioni-akkujen kierrätyksestä, käsittelystä ja hävittämisestä.

Ajaessasi Comet-Skootteriisi, jos järjestelmävirhe tai suoritettu 
laiton toiminta, laite kehottaa käyttäjää monin tavoin.

Seuraavat ovat yleisiä tapauksia, joissa näet 
turvallisuusvaroitukset. Näitä ilmoituksia ei pidä sivuuttaa, mutta 
laittoman toiminnan, vian tai virheen korjaamiseksi olisi ryhdyttävä 
asianmukaisiin toimiin.

• Kielletyt ratsastuspinnat (epätasaiset, liian jyrkät, vaaralliset jne.)
• Akun jännite on liian alhainen.
• Laite latautuu edelleen.
• Ylikuumeneminen tai moottorin lämpötila on liian korkea.
• Kun akun varaus on loppumassa, akkukuvake vilkkuu.
• Jos jokin tai molemmat renkaat tukkeutuvat, laite pysähtyy 10 
sekunnin kuluttua.
• Kun akun varaustaso on loppunut suojaustilan alapuolelle, 
laitemoottori sammuu 15 sekunnin kuluttua.

Laitemoottori sammuu 15 sekunnin kuluttua, kun se ylläpitää 
suurta purkausvirtaa käytön aikana (kuten ajaa ylös jyrkkään 
rinteeseen pitkäksi aikaa).

E-skootteria ei voi käyttää räjähdysherkässä ympäristössä.
A-painotettu päästöjen äänenpainetaso ei ylitä 70 dB (A).

Tarkista säännöllisesti pultattujen osien, erityisesti pyörän akselien, 
taittojärjestelmän, ohjausjärjestelmän ja jarruakselin, kiristys.

On tarkistettava, että ohjausjärjestelmä on oikein säädetty, että 
kaikki liitososat (kuten taittojärjestelmä) on kiristetty oikein ja että ne 
eivät ole rikkoutuneet ja että jarrut ja pyörät ovat hyvässä kunnossa;

Akkulaturia voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden 
fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole 
kokemusta tai tietoa, jos heitä on valvottu tai opastettu laitteen 
turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät liittyvät vaarat. Lapset eivät 
saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa ja huoltaa laitetta 
ilman valvontaa.

TURVALLISUUSVAROT
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Paristoja ja akkuja ei tule hävittää talousjätteiden mukana. 
Kierrätä ne tähän tarkoitukseen tarkoitetuissa keräyspisteissä. 
Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai jälleenmyyjään 
saadaksesi neuvoja kierrätykseen. Vanhojen paristojen ja 
akkujen asianmukainen hävittäminen auttaa suojelemaan 
ympäristöä ja terveyttä.



WARRANTY
Takuutietoja saat käymällä osoitteessa:
www.hover-1.eu
 

TAKUU

Affix Serial Number Label Here:

TUONTI: DGL GROUP LTD, UK, LE4 8AT, YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA
DGL GROUP LTD, EU, 47877, SAKSA
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Lue valmistajan a
ntamat ohjeet

Käytä 
henkilökohtaisia 
suojaimia

VAROITUS VAROITUS

Ota yhteys asiakaspalveluun
+46 (0) 70 092 02 73 / info@letmerepair.se

Skannaa alla oleva QR-koodi saadaksesi lisätietoja muista 
maista.

ONGELMIEN KARTTOITTAMINEN



Seuraavat tiedot koskevat vain EU: n jäsenvaltioita: Oikealla 
oleva merkki on sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin 
2012/19 / EU (WEEE) mukainen. Merkki osoittaa vaatimuksen, että 
EI hävitetä laitetta lajittelemattomana yhdyskuntajätteenä, vaan 
käytetään palautus- ja keräysjärjestelmiä paikallisen lain 
mukaisesti.

WEEE DIREKTIIVI

EC VAATIMUSTENMUKA  ISUUSVAKUUTUS

27

https://drive.google.com/open?id=1csg5UlN_cb2-ApP4DnJaIPjF
C7r-9yNW
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LATAAJAN ETIKETTI

SKOOTTERIMERKINNÄT

Malla: EU-H1-COMT
Jännite 29.4 V      1.0 A       
Enimmäispaino: 150 lbs / 68 kg
Vähimmäispaino: 44 lbs / 20 kg
Suurin nopeus: Jopa 10 mph (16 km/h) 
Weight: 22 lbs /10 kg
Moottori: 200 W
Akun kapasiteetti : 4.0 Ah
Akutyyppi: Ladattava litium-ioniakku
Tehtaan tunnus: FKIS-R8
Valmistettu: Dongguan, Guangdong, China
Käytä vain FY0422941000B / FY0422941000E
syöttöyksikön kanssa
Valmistanut: DGL GROUP LTD, UK, LE4 8AT, YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

DGL GROUP LTD, EU, 47877, SAKSA

COMET

Tämä laite on FCC-sääntöjen osan 15 mukainen. Käyttö edellyttää 
seuraavia kahta ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja 
(2) tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki vastaanotetut häiriöt, mukaan 
lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

VALMISTETTU KIINASSA

VAROITUS - Loukkaantumisriskin vähentämiseksi käyttäjän on 
luettava käyttöopas. Varastoi sisätiloissa, kun sitä ei käytetä.

ELECTRIC   FOLDING   SCOOTER

MALLA:

INPUT:

LÄHTÖ:

WYPRODUKOWANO W CHINACH

ELECTRIC   FOLDING   SCOOTER

UŻYWAĆ Z:

WYPRODUKOWANO W CHINACH

KÄYTETÄÄN:

MALLA:

INPUT:

LÄHTÖ:

KIERRÄTYS
Tässä tuotteessa on sähkö- ja 
elektroniikkaromun (WEEE) valikoiva 
lajittelusymboli. Tämä tarkoittaa, että tätä 
tuotetta on käsiteltävä EU-direktiivin 2012/19 / 
EU mukaisesti, jotta se voidaan kierrättää tai 
purkaa sen ympäristövaikutusten 
minimoimiseksi.
Käyttäjällä on mahdollisuus antaa tuotteensa 
toimivaltaiselle kierrätysorganisaatiolle tai 
jälleenmyyjälle ostaessaan uuden sähkö- tai 
elektroniikkalaitteen.

Kaksinkertainen eristys

Vain sisäkäyttöön

Lähtöliittimien napaisuus



TUONTI: DGL GROUP LTD, UK, LE4 8AT, YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA
DGL GROUP LTD, EU, 47877, SAKSA

TUONTI: DGL GROUP LTD, UK, LE4 8AT, YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA
DGL GROUP LTD, EU, 47877, SAKSA

TUONTI: 
DGL GROUP LTD, UK, LE4 8AT, YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA
DGL GROUP LTD, EU, 47877, SAKSA
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TURVALLISUUTEEN LUE ENNEN KÄYTTÖOHJE ENNEN 
HOVER-1 COMET

YLEISIEN OHJEIDEN SEURAAMINEN JA MUUT 
VIRHEET VOIVAT JOHTAA KUOLEMAAN TAI 

VAKAVIIN VAMMOIHIN TAI TUOTTEEN 
AIHEUTTAMIIN VAHINKOIHIN.

KÄYTÄ OMALLA VASTUULLASI.

Käytä aina asianmukaisia   suojavarusteita, kuten 
kypärää. Kypärien tulee olla kunnolla leukahihnan 
kanssa paikoillaan, jotta ne suojaavat koko pään.
Vältä esteitä ja liukkaita pintoja, jotka voivat johtaa 
tasapainon tai pitojen menettämiseen ja pudota.
Älä aloita kallioisilla, liukailla, hiekka-, sora-, 
kaltevilla tai märillä pinnoilla.
Ratsastajien tulee olla vähintään 8-vuotiaita ja 120 
cm korkeita.

•

•

•

•

Enimmäispaino on 68 kg.
Aikuisten valvonta vaaditaan.
Käytä aina kenkiä.
Älä koskaan käytä lähellä tai sen 
ympäristössä
moottoriajoneuvot.
Älä aja yöllä.

•
•
•
•

•

HOVER-1 MALLI: EU-H1-COMT

Käytä skootterissa vain mukana toimitettua laturia.
Käytä vain mukana toimitettua akkua
tämä skootteri. (25.2V, 4.0Ah)

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

•
•Sinun on noudatettava kaikkia sovellettavia 

paikallisia, osavaltion ja liittovaltion lakeja, kun 
käytät tätä laitetta.
Käytä hyväksyttyä kypärää ja sopivaa
turvaväline.
Älä aja autoon huumeiden käytön jälkeen
tai alkoholia.
Älä aja ilman asianmukaista koulutusta ja 
opastusta.

•

•

•

•

Älä aja suurilla nopeuksilla, jyrkillä rinteillä tai 
kivisellä tai epätasaisella maastolla.
Älä kuljetta matkustajia.
Älä suorita temppuja, temppuja tai käänny 
terävästi.
Älä jätä vartioimatta latauksen aikana.
Älä lataa yli 5 tuntia. Anna jäähtyä ennen 
lataamista.

•

•
•

•
•

VAROITUS: PALOVAARA - EI KÄYTTÄJÄN 
HUOLLETTAVIA OSIA

VALMISTETTU KIINASSA

VAROITUS - VAHINGON RISKIN VÄHENTÄMISEKSI 
KÄYTTÄJÄLLE TULE Lukea KÄYTTÖOHJE
AVERTISSEMENT-POUR PRÉVENIR LES BLESSURES, 
LUTILISATEUR DOIT LIRE LE MANUEL DUTILISATION.

VAROITUS!

VAROITUS!

VAROITUS!
Turvallisuutesi vuoksi lue 
käyttöohjeet huolellisesti, 
ymmärrä ja hyväksy kaikki 
turvallisuusohjeet. 
Käyttäjät vastaavat 
väärinkäytöstä aiheutuneista 
menetyksistä ja vahingoista.
Jos laitetta ei käytetä pitkään 
aikaan,lataa se kokonaan 
vähintään kerran 
kuukaudessa akun huoltoa 
varten.

•

•

•

Akun valmistaja: 
Shenzhen Longting 
Technology Co., LTD
Akun Malli: 
LT1865-HL21
Tulojännite: DC 36V
Input-Nykyinen: 2A MAX  
Valmistettu Kiinassa

VAROITUS!



@RideHover1

@RideHover1

@RideHover1

@RideHover1

www.Hover-1.eu


