
ORIGINELE INSTRUCTIE
 EU-H1-COMT

ELECTRIC FOLDING SCOOTER

COMET

Lees de gebruikershandleiding



HELMEN
REDDEN
LEVENS!
Draag alt�d een goed passende helm die 
voldoet aan de CPSC- of 
CE-veiligheidsnormen wanneer u op uw 
scooter r�dt.

Juiste aanpassing:
Zorg ervoor dat de helm 
uw voorhoofd bedekt.

Onjuiste aanpassing: 
Voorhoofd is 
blootgesteld en 
onderhevig aan een 
ernstig letsel.
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WAARSCHUWING
Zoals alle mechanische onderdelen is de Hover-1 
Comet onderhevig aan sl�tage en zware belasting. 
Verschillende materialen en onderdelen kunnen op 
verschillende manieren op sl�tage of moeheid 
reageren. Een onderdeel kan plotseling kapotgaan 
als de ontwerplevensduur is overschreden, waardoor 
de gebruiker mogel�k letsel kan oplopen. Elke vorm 
van scheuren, krassen of verandering van kleur b� 
gedeeltes die zwaar worden belast, geeft aan dat 
de levensduur van het onderdeel is bereikt en moet 
worden vervangen. R�d niet op een oneigenl�ke 
manier.

In deze handleiding duidt het bovenstaande symbool met het 
woord "VOORZICHTIG" op een gevaarlijke situatie die, als deze niet 
wordt vermeden, licht tot middelzwaar letsel kan veroorzaken.

VOORZICHTIGHEID

WAARSCHUWING
In deze handleiding duidt het bovenstaande symbool met het 
woord "WAARSCHUWING" op een gevaarlijke situatie die, indien 
deze niet wordt vermeden, de dood of ernstig letsel kan 
veroorzaken.

De Hover-1 Comet dient zeer voorzichtig 
ingeklapt en uitgeklapt te worden. Ga naar 
www.Hover-1.com als u niet begr�pt hoe u de 
hendels dient te bedienen

R�D ALLEEN OP DE HOVER-1 Comet ALS ALLE 
VERGRENDELINGEN STEVIG Z�N VASTGEZET.

WAARSCHUWING
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LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING GRONDIG.
Het niet naleven van de basisinstructies en veiligheidsmaatregelen in 
de gebruikershandleiding kan leiden tot schade aan uw apparaat, 
andere materiële schade, ernstig lichamelijk letsel en zelfs de dood.

Bedankt voor het aanschaffen van de Comet elektrische scooter. Lees 
alle instructies in deze handleiding zorgvuldig door voordat u de scooter 
gebruikt en bewaar de handleiding voor later gebruik.

Deze handleiding is van toepassing op de Comet Scooter.

• Om gevaren te vermijden door aanrijdingen, vallen en verlies van 
controle, moet u leren hoe u veilig met de Comet kunt rijden.

• U kunt bedieningsvaardigheden leren door de producthandleiding te 
lezen en de video's te bekijken.

• Deze handleiding bevat alle bedieningsinstructies en 
voorzorgsmaatregelen; de gebruikers moeten deze aandachtig lezen 
en de instructies volgen.

• Hover-1 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel 
veroorzaakt door het niet begrijpen en navolgen van de 
waarschuwingen en instructies in deze handleiding.

LET OP
1. Gebruik alleen de bij deze scooter meegeleverde oplader.
Fabrikant van de oplader: SHENZHEN FUYUANDIAN POWER CO.,LTD
Model: FY0422941000B/FY0422941000E
De batterijlader FY0422941000B/FY0422941000E mag alleen 
worden gebruikt met de E-Scooter EU-H1-COMT. 
Als het netsnoer van de lader beschadigd is, moet het om gevaren 
te voorkomen alleen worden vervangen door Hover-1 of een van de 
serviceagentschappen van Hover-1.

2. Het bedrijfstemperatuurbereik van de oplader is 0 tot 40 °C 
(32 - 104 °F).

3. Het bedrijfstemperatuurbereik van de E-scooter is 0 tot 40 °C 
(32 - 104 °F).
 
4. Rijd niet op ijzige of gladde oppervlakken.

5. Lees de gebruikershandleiding en waarschuwingslabels voordat u 
gaat rijden.

6. Bewaar de Comet in een droge, geventileerde omgeving.

7. Wanneer u de Comet vervoert, vermijd dan hevige bewegingen of 
aanrijdingen.

WAARSCHUWING!
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WAARSCHUWING LAGE TEMPERATUUR
Een lage temperatuur beïnvloedt de smering van bewegende delen 
binnen de Comet-scooter, waardoor de interne weerstand toeneemt. 
Tegelijkertijd worden bij lage temperaturen de ontladingscapaciteit en 
de capaciteit zelf van de batterij aanzienlijk verminderd.

Wees voorzichtig wanneer u met de Comet rijdt bij lage temperaturen 
(onder 40 graden F).

Dit kan het risico op mechanische storingen in de scooter vergroten, wat 
kan leiden tot schade aan uw apparaat, andere materiële schade, 
ernstig lichamelijk letsel en zelfs de dood.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 
• Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen, direct zonlicht, 
vocht, water en andere vloeistoffen.

• Gebruik het apparaat niet als het is blootgesteld aan water, vocht of 
andere vloeistoffen om elektrische schokken, ontploffing en/of eigen 
letsel en schade aan het apparaat te voorkomen.

• Gebruik het apparaat niet als het op de een of andere manier is 
gevallen of werd beschadigd.

• Reparaties aan de elektrische installatie mogen alleen door de 
fabrikant worden uitgevoerd. Onjuiste reparaties maken de garantie 
ongeldig en kunnen de gebruiker ernstig in gevaar brengen.

• Doorboor of beschadig op geen enkele manier het buitenoppervlak 
van het product.

• Houd het apparaat vrij van stof, pluisjes, enz.

• Gebruik dit apparaat niet voor iets anders dan het bedoelde gebruik 
of doel. Als u dit wel doet, kan het apparaat beschadigd raken of leiden 
tot schade aan bezittingen, lichamelijk letsel of de dood.

• Dit product is geen speelgoed. Buiten bereik van kinderen houden.

• Stel batterijen, batterijsets of geplaatste batterijen niet bloot aan 
extreme hitte, zoals direct zonlicht of open vuur.

• Zorg ervoor dat handen, voeten, haar, lichaamsdelen, kleding of 
soortgelijke artikelen niet in contact komen met bewegende delen, 
wielen of de aandrijflijn terwijl de motor loopt.

LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING GRONDIG.
Het niet naleven van de basisinstructies en veiligheidsmaatregelen in 
de gebruikershandleiding kan leiden tot schade aan uw apparaat, 
andere materiële schade, ernstig lichamelijk letsel en zelfs de dood.

Bedankt voor het aanschaffen van de Comet elektrische scooter. Lees 
alle instructies in deze handleiding zorgvuldig door voordat u de scooter 
gebruikt en bewaar de handleiding voor later gebruik.

Deze handleiding is van toepassing op de Comet Scooter.

• Om gevaren te vermijden door aanrijdingen, vallen en verlies van 
controle, moet u leren hoe u veilig met de Comet kunt rijden.

• U kunt bedieningsvaardigheden leren door de producthandleiding te 
lezen en de video's te bekijken.

• Deze handleiding bevat alle bedieningsinstructies en 
voorzorgsmaatregelen; de gebruikers moeten deze aandachtig lezen 
en de instructies volgen.

• Hover-1 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel 
veroorzaakt door het niet begrijpen en navolgen van de 
waarschuwingen en instructies in deze handleiding.

LET OP
1. Gebruik alleen de bij deze scooter meegeleverde oplader.
Fabrikant van de oplader: SHENZHEN FUYUANDIAN POWER CO.,LTD
Model: FY0422941000B/FY0422941000E
De batterijlader FY0422941000B/FY0422941000E mag alleen 
worden gebruikt met de E-Scooter EU-H1-COMT. 
Als het netsnoer van de lader beschadigd is, moet het om gevaren 
te voorkomen alleen worden vervangen door Hover-1 of een van de 
serviceagentschappen van Hover-1.

2. Het bedrijfstemperatuurbereik van de oplader is 0 tot 40 °C 
(32 - 104 °F).

3. Het bedrijfstemperatuurbereik van de E-scooter is 0 tot 40 °C 
(32 - 104 °F).
 
4. Rijd niet op ijzige of gladde oppervlakken.

5. Lees de gebruikershandleiding en waarschuwingslabels voordat u 
gaat rijden.

6. Bewaar de Comet in een droge, geventileerde omgeving.

7. Wanneer u de Comet vervoert, vermijd dan hevige bewegingen of 
aanrijdingen.
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• Gebruik de Comet niet en laat anderen deze ook niet gebruiken 
voordat de gebruiker alle instructies, waarschuwingen en 
veiligheidsvoorschriften begrijpt die in deze handleiding worden 
beschreven

• Raadpleeg uw arts als u een medische aandoening heeft die uw 
vermogen om de Comet te gebruiken zou kunnen beïnvloeden.

• Personen met hoofd-, rug- of nekaandoeningen of eerdere operaties 
aan die lichaamsdelen wordt afgeraden om de Comet te gebruiken.

• Niet gebruiken als u zwanger bent, een hartaandoening heeft of 
beiden.

• De Comet kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en 
personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale 
vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als ze op een veilige manier 
toezicht of instructie hebben gekregen over het gebruik van de Comet 
en de gevaren. Kinderen mogen niet met de Comet spelen. Reiniging 
en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht 
worden uitgevoerd.

In deze handleiding geeft het bovenstaande symbool met het 
woord “OPMERKINGEN” aanwijzingen of relevante feiten aan die de 
gebruiker moet onthouden voordat hij het apparaat gebruikt.

In deze handleiding duidt het bovenstaande symbool met het woord 
"VOORZICHTIG" op een gevaarlijke situatie die, als deze niet wordt 
vermeden, licht tot middelzwaar letsel kan veroorzaken.

In deze handleiding duidt het bovenstaande symbool met het woord 
"WAARSCHUWING" op een gevaarlijke situatie die, indien deze niet 
wordt vermeden, de dood of ernstig letsel kan veroorzaken.

Bewaar het serienummer voor eventuele garantieclaims en als 
aankoopbewijs.

WAARSCHUWING: Langdurige blootstelling aan UV-licht, regen en 
elementen kunnen het materiaal van de kast beschadigen. Bewaar 
binnenshuis wanneer niet in gebruik.

SERIENUMMER

VOORZICHTIG!

OPMERKINGEN:

WAARSCHUWING!

WAARSCHUWING!
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Deze handleiding is samengesteld om u de informatie te bieden die u nodig 
hebt om uw nieuwe Comet elektrische step veilig te bedienen en 
onderhouden. Lees de volledige handleiding voordat u op de Comet gaat 
rijden.

De Comet is een persoonlijke vervoermiddel. Onze technologie en 
productieprocessen werden ontwikkeld met strikte tests voor elke 
Comet-scooter. Gebruik van de Comet zonder de inhoud van deze 
handleiding te volgen, kan leiden tot schade aan uw Comet of tot 
lichamelijk letsel.

INHOUD VAN DE VERPAKKING
• Hover-1 Comet elektrische inklapbare step
• Oplader
• Handleiding
• Bell + sleutel
• Snelstartgids + Stop kaart

Het serienummer van uw Hover-1 Comet is respectievel�k op de 
onderkant van het platform gestempeld.aan de kant van de standaard. 
Noteer het serienummer in het daarvoor bestemde gedeelte van het 
onderdeel 'GARANTIE' van deze handleiding voor het geval van verlies of 
diefstal van uw Hover-1 Comet.

• Het gebruik van gezond verstand is de eerste regel voor veilig rijden. 

• Er gelden in verschillende regio's en landen verschillende wetten voor het 
rijden op de openbare weg met elektrische transportmiddelen.

• U dient via officiële kanalen te controleren of u aan de plaatselijke 
verkeerswetgeving voldoet. 

• Hover-1 is niet aansprakelijk voor boetes of overtredingen van gebruikers 
die de plaatselijke wet- en regelgeving niet naleven.

• Draag voor uw veiligheid altijd een helm die voldoet aan de CPSC- of 
CE-veiligheidsnormen. Bij een ongeval kan een helm u beschermen tegen 
ernstig letsel en in sommige gevallen zelfs de dood.

INLEIDING

WAARSCHUWING
Lees de volledige handleiding 
voordat u op de Hover-1 Comet gaat 
r�den. Als u dit niet doet of als u zich 
niet aan de richtl�nen houdt, kan dit 
tot ernstig letsel of overl�den leiden.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN
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• Houd u aan alle lokale verkeersregels. Eerbiedig rode en groene 
lichten, eenrichtingsstraten, stopborden, 
voetgangersoversteekplaatsen, enz.

• Rijd met het verkeer mee, niet er tegenin.

• Rijd defensief; verwacht het onverwachte.

• Geef voetgangers voorrang.

• Rijd niet te dicht bij voetgangers en waarschuw hen als u ze van 
achteren wilt passeren.

• Vertraag bij alle kruispunten op straat en kijk naar links en rechts 
voordat u oversteekt.

Uw Comet is niet uitgerust met reflectoren. Het wordt afgeraden om te 
rijden in omstandigheden met weinig zichtbaarheid.

Als u in omstandigheden met beperkt zicht op uw elektrische step rijdt, 
dient u ervoor te zorgen dat de ledverlichting is ingeschakeld en u 
reflecterende kleding met felle kleuren draagt.

Let tijdens het rijden op de veiligheid. U kunt veel ongelukken 
voorkomen als u op de veiligheid let. Hieronder vindt u een handige 
checklist voor gebruikers.

CHECKLIST ROND VEILIGHEID

• Rijd niet boven uw vaardigheidsniveau. Zorg ervoor dat u genoeg 
oefening hebt gehad met alle kenmerken en functies van uw Comet.

• Rijd niet te snel - een hogere snelheid betekent een verhoogd risico. 
Als u met een hogere snelheid rijdt, kunnen kleine hobbels grote 
klappen veroorzaken. Bij een ongeval zorgt dit voor een hoger risico 
op letsel.

• Rijd niet met huisdieren.

• Voordat u op uw Comet stapt, moet u ervoor zorgen dat deze plat op 
een vlakke ondergrond staat, dat de stroom is ingeschakeld en dat de 
bewegingsindicator groen is. Stap niet op als de bewegingsindicator 
rood is.

WAARSCHUWING
Wanneer u in omstandigheden met beperkt 
zicht r�dt, zoals b� mist, schemering of 's nachts, 
bent u mogel�k moeil�k zichtbaar. Dit kan tot een 
aanr�ding leiden. Om uw veiligheid te 
verbeteren, dient u t�dens het r�den in 
omstandigheden met weinig licht re�ecterende 
kleding met felle kleuren te dragen.
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• Probeer uw Comet-scooter niet te openen of aan te passen. Als u 
dit wel doet, vervalt de fabrieksgarantie en kan uw Comet defect 
raken, wat kan leiden tot letsel of overlijden.

• Gebruik de adelaar niet op een manier die mensen of 
eigendommen in gevaar zou kunnen brengen.

• Als u en uw vriend(en) samen op elektrische steps van Comet 
rijden, dient u een veilige afstand tot elkaar te bewaren om 
botsingen, materiële schade, ernstig letsel of zelfs de dood te 
voorkomen.

• Zorg ervoor dat u uw voeten altijd op de elektrische step houdt. Het 
is gevaarlijk als u uw voeten tijdens het rijden niet op de elektrische 
step plaatst. Dit kan ervoor zorgen dat de elektrische step stopt of 
zijwaarts beweegt.

• Gebruik de Comet niet onder invloed van drugs en / of alcohol.

• Gebruik de Comet niet als u rusteloos of slaperig bent.

• Probeer zelf zo goed mogelijk in te schatten hoe u gevaarlijke 
situaties met de Comet kunt vermijden.

• Rijd niet met uw Comet-scooter van stoepranden, hellingen af   en 
probeer niet te rijden in een skatepark, een leeg zwembad of op een 
andere manier vergelijkbaar met een skateboard. Misbruik van uw 
Comet, maakt de fabrieksgarantie ongeldig en kan leiden tot letsel 
of schade.

• Maak geen misbruik van uw Comet, hierdoor kan uw apparaat 
beschadigd raken en kan het besturingssysteem defect raken, wat 
tot letsel kan leiden. Bij fysiek misbruik, inclusief het laten vallen van uw 
Comet-scooter, vervalt de fabrieksgarantie.

• Werk niet in of in de buurt van plassen water, modder, zand, stenen, 
grind, puin of in de buurt van ruw en ruig terrein.

• De Comet kan worden gebruikt op verharde oppervlakken die vlak 
en egaal zijn. Als u een oneffen wegdek tegenkomt, til uw 
Comet-scooter dan op en voorbij de obstructie.

• Rijd niet bij slecht weer: sneeuw, regen, hagel, glad, op ijzige wegen 
of in extreme hitte of kou.

• Buig uw knieën wanneer u op hobbelige of oneffen wegen rijdt om 
schokken en trillingen op te vangen en u te helpen uw evenwicht te 
bewaren.

• Stap uit als u niet zeker weet of u veilig op een bepaald terrein kunt 
rijden en draag je adelaar. STA ALTIJD AAN DE KANT VAN 
VOORZICHTIGHEID.

• Probeer niet over hobbels of voorwerpen te rijden die groter zijn 
dan ½ inch, zelfs niet wanneer u voorbereid bent en uw knieën buigt.
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• LET OP - kijk waar u rijdt en wees u bewust van de 
wegomstandigheden, mensen, plaatsen, eigendommen en 
objecten om u heen.

• Gebruik de Comet-scooter niet in drukke gebieden.

• Gebruik uw Comet-scooter met uiterste voorzichtigheid 
binnenshuis, vooral rond mensen, eigendommen en nauwe ruimtes.

• Bedien de Comet niet terwijl u praat, sms't of naar uw telefoon kijkt.

• Rijd niet op uw Comet-scooter waar dit niet is toegestaan.

• Rijd niet met uw Comet in de buurt van motorvoertuigen of op 
openbare wegen.

• Reis niet op of af steile hellingen.

• De Comet is bedoeld voor gebruik door één persoon, probeer de 
Comet NIET te bedienen met twee of meer mensen.

• Draag niets tijdens het rijden op de Comet-scooter.

• Personen met een gebrek aan evenwicht mogen de 
Comet-scooter niet proberen te bedienen.

• Zwangere vrouwen mogen de Comet-scooter niet bedienen.

• Jonge kinderen en ouderen dienen niet op de Comet te rijden.

• Houd bij hogere snelheden altijd rekening met langer
 afstanden stoppen.

• Probeer niet op of van uw Comet-scooter te springen.

• Probeer geen stunts of trucs met je Comet-scooter.

• Berijd de Comet niet in donkere of slecht verlichte gebieden.

• Rijd niet met de adelaar in de buurt van of over kuilen, scheuren of 
oneffen wegdek of oppervlakken.

•Gebruik uw Comet elektrische step niet offroad.

• Draai niet scherp, vooral niet bij hoge snelheden.

WAARSCHUWING
Correct gebruik van uw rem is van vitaal belang voor een 
veilige en e�iciënte stop. Om misbruik en mogel�k letsel te 
voorkomen, mag u geen plotselinge of overmatige kracht op 
uw remmen uitoefenen. Trap uw remmen geleidel�k in en geef 
uzelf voldoende ruimte om veilig volledig tot stilstand te komen.
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• Zorg ervoor dat de maximale en minimale gewichtslimieten niet 
overschreden worden.

• Rijd niet met de Comet op onveilige plaatsen, ook in de buurt van 
gebieden met ontvlambaar gas, stoom, vloeistof, stof, vezels, die 
brand en explosie-ongelukken kunnen veroorzaken.

• Gebruik het apparaat niet in de buurt van zwembaden of andere 
waterpartijen.

• Als u de scootmobiel onbeheerd achterlaat, zorg er dan voor dat u 
deze vergrendelt om te voorkomen dat anderen deze gebruiken, 
waardoor zij zichzelf en de scooter kunnen beschadigen.

• Elke aan het stuur bevestigde belasting heeft invloed op de 
stabiliteit van het voertuig. 

• Verkeer in de stad heeft veel obstakels zoals stoepranden of 
trappen. Het wordt aanbevolen om hindernissprongen te vermijden. 
Het is belangrijk om te anticiperen en uw traject en snelheid aan te 
passen aan die van een voetganger voordat u deze obstakels 
oversteekt. Het wordt ook aanbevolen om uit het voertuig te stappen 
wanneer deze obstakels gevaarlijk worden vanwege hun vorm, 
hoogte of slippen.

• In ieder geval anticiperen op uw traject en uw snelheid met respect 
voor de code van de weg, de code van de stoep en de meest 
kwetsbare. Steek de beschermde passages al lopend over.

• Elimineer scherpe randen veroorzaakt door gebruik.

• Zorg in alle gevallen voor jezelf en anderen.

• Leid het gebruik van het voertuig niet af.

• Let op, de rem kan tijdens gebruik heet worden. Niet aanraken na 
gebruik.

• Accessoires en extra items die niet door de fabrikant zijn 
goedgekeurd, mogen niet worden gebruikt.

• Kom dichter bij uw verkoper zodat hij u kan doorverwijzen naar een 
geschikte trainingsorganisatie.

• Zowel de zelf-aandraaiende moeren als de andere 
zelf-aandraaiende bevestigingen kunnen hun efficiëntie verliezen en 
moeten mogelijk opnieuw worden aangedraaid.

WAARSCHUWING
Wanneer u rijd in omstandigheden met weinig zichtbaarheid, zoals 
mist, schemering of nacht, bent u mogelijk moeilijk te zien, wat tot een 
aanrijding zou kunnen leiden. Houd steeds uw koplampen aan en 
draag heldere, reflecterende kleding tijdens het rijden bij slechte 
zichtbaarheid.
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WAARSCHUWING
Als u de elektrische step verkeerd gebruikt, kan dit tot extra 
risico op letsel leiden. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

• Met de elektrische step sprongen maken
• Over vuil of obstakels r�den
• Stunts uitvoeren
• O�road op een onverharde ondergrond r�den
• Snel r�den
• Tegen andere gebruikers racen
• Op een ongewone manier r�den

De bovengenoemde voorbeelden zorgen voor extra 
belasting op alle onderdelen van de elektrische step en 
kunnen tot langdurige schade aan het apparaat leiden. 
Schade aan de elektrische step kan tot een ongeval leiden 
of het risico op letsel verhogen. Gebruik uw elektrische step 
op de juiste manier om het risico op letsel te verminderen.

• Houd veilige remafstanden aan bij nat weer.

• De standaard van de parkeerinrichting moet worden 
ingeschakeld wanneer het voertuig niet in gebruik is.

• Het is gebruikers ten strengste verboden zelf wrijvingscomponenten 
of slijtagedelen te vervangen.

• Gezien de beveiliging is het noodzakelijk om een lock-up te 
gebruiken wanneer deze niet wordt gebruikt om niet-geautoriseerd 
gebruik te voorkomen en om te voorkomen dat anderen het 
misbruiken en gewond raken.

• Als u comfortabel met de scootmobiel rijdt, zet hem dan aan. U 
moet eerst van de grond trappen en dan op de gashendel drukken 
om de motor te starten. Een minimumsnelheid van 1,8 mph (3 km / h) 
moet worden bereikt voordat u de gashendel kunt gebruiken om de 
scooter te vertragen en de elektrische rem in te drukken.

WAARSCHUWING! Zoals bij elk mechanisch onderdeel, is een 
voertuig onderhevig aan hoge spanningen en slijtage. De 
verschillende materialen en componenten kunnen verschillend 
reageren op slijtage of vermoeidheid. Als de verwachte levensduur 
van een onderdeel is overschreden, kan deze plotseling breken, 
waardoor de gebruiker letsel kan oplopen. Barsten, krassen en 
verkleuring in gebieden die onderhevig zijn aan hoge spanningen 
geven aan dat het onderdeel zijn levensduur heeft overschreden en 
moet worden vervangen.

WAARSCHUWING: Houd plastic bekleding uit de buurt van kinderen 
om verstikking te voorkomen.
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• Stel het apparaat niet bloot aan vloeistoffen, vocht of vochtigheid om 
schade aan het interne circuit van het product te voorkomen.

• Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen om het apparaat te 
reinigen.

• Stel het apparaat niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen, 
omdat dit de levensduur van het elektronische apparaat verkort, de 
batterij vernietigt en/of bepaalde plastic onderdelen vervormt.

• Gooi het apparaat niet in het vuur omdat het kan exploderen of kan 
ontbranden.

• Stel het apparaat niet bloot aan contact met scherpe voorwerpen, dit 
zal krassen en schade veroorzaken.

• Laat het apparaat niet van een hoogte vallen, omdat dit het interne 
circuit kan beschadigen.

• Probeer het apparaat niet te demonteren.

• Gebruik alleen de oplader die wordt geleverd door Hover-1.

ZORG EN ONDERHOUD

WAARSCHUWING
Om het risico op letsel te verminderen, is toezicht van 
volwassenen vereist. Gebruik het apparaat nooit op wegen, in 
de buurt van motorvoertuigen, op of in de buurt van steile 
hellingen of trappen, zwembaden of andere wateren. Draag 
alt�d schoenen en gebruik de elektrische step nooit met meer 
dan één persoon tegel�k.

WAARSCHUWING
Gebruik geen water of andere vloeistoffen om het apparaat te 
reinigen. Als er water of andere vloeistoffen in de  Comet komen, kan dit 
permanente schade aan de interne componenten veroorzaken.

WAARSCHUWING
Gebruikers die de  Comet-scooter zonder toestemming 
demonteren, maken de garantie ongeldig.
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BATTERIJSPECIFICATIES
Type batterij: oplaadbare lithium-ionbatterij
Oplaadtijd: tot 5 uur
Batterijspanning: 25.2 V
Batterijcapaciteit: 4 Ah
Bedrijfstemperatuur: 0 tot 40 °C (32 tot 104 °F) 
Oplaadtemperatuur: 0 tot 40 °C (32 tot 104 °F) 
Opslagtijd: 1 jaar
Opslagtemperatuur: -20 tot 40 °C (-4 tot 104 °F) 
Vochtigheid bij opslag: 5% tot 95%

BATTERIJ ONDERHOUD
De lithium-ionbatterij is in het apparaat ingebouwd. Demonteer het 
apparaat niet om de batterij te verwijderen of om van het apparaat te 
scheiden.

• Gebruik bij het opladen van het apparaat de meegeleverde 
oplaadkabel met één pen of zorg er op een andere manier voor dat 
aan de voorwaarden voor het opladen van de batterij wordt 
voldaan.

• Sluit het apparaat of de batterij niet aan op een voedingsstekker of 
rechtstreeks op de sigarettenaansteker van een auto.

• Plaats het apparaat of de batterijen niet in de buurt van vuur of direct in 
de zon. Het opwarmen van het apparaat en/of de batterij kan leiden tot 
extra opwarming, breuk of ontbranding van de batterij in het apparaat.
• Ga niet door met het opladen van de batterij als deze niet binnen de 
opgegeven oplaadtijd werd opgeladen. Als u dit wel doet, kan de batterij 
heet worden, scheuren of ontbranden.

Om de natuurlijke bronnen te beschermen, recycle of gooi batterijen op 
de juiste manier weg. Dit product bevat lithium-ionbatterijen. Lokale, 
provinciale of federale wetten kunnen de verwijdering van 
lithium-ionbatterijen met het huishoudafval verbieden. Raadpleeg uw 
plaatselijke afvalautoriteit voor informatie over
beschikbare recycling- en/of verwijderingsopties.

GEBRUIK/ONDERHOUD VAN DE BATTERIJ

WAARSCHUWING
Het niet naleven van de onderstaande 
veiligheidsmaatregelen kan tot ernstig 
lichamel�k letsel en/of overl�den leiden.
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• Probeer geen aanpassingen aan de batterij uit te voeren of de 
batterij te vervangen.

• Gebruik alleen de lader die wordt meegeleverd door Hover-1.

• Probeer het apparaat niet op te laden als de batterij lek is of stoffen 
afgeeft. Verwijder u in dat geval onmiddellijk van de batterij voor eventuele 
brand of ontploffing.

• Lithium-ionbatterijen worden als gevaarlijke materialen beschouwd. Volg 
alle lokale, provinciale en federale wetten met betrekking tot het recyclen, 
hanteren en verwijderen van lithium-ionbatterijen.

• De batterij dient uit het toestel verwijderd te worden voordat de batterij 
opgeruimd wordt.

• Het apparaat dient voor het verwijderen van de batterij uitgeschakeld en 
losgekoppeld van de netspanning te worden.

• De batterij dient volgens de veiligheidsvoorschriften opgeruimd te 
worden.

• Dit product kan worden gebruikt door gebruikers van 15 jaar of ouder 
onder toezicht van een volwassene. Alle veiligheidsinstructies dienen 
gerespecteerd to worden om gevaar en risico's te voorkomen. Kinderen 
dienen niet met dit product te spelen. Dit product is niet bedoeld voor 
mensen die een fysieke, mentale of sensorische handicap hebben. Het 
onderhoud en de reiniging van dit product dienen eveneens plaats te 
vinden onder toezicht van een volwassene.

• Deze acculader kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder 
en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale 
capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als ze supervisie of instructies 
hebben gekregen over het gebruik van het apparaat op een veilige 
manier en begrijpen de betrokken gevaren. Kinderen mogen niet met het 
apparaat spelen. Kinderen mogen niet zonder toezicht schoonmaken en 
gebruikersonderhoud uitvoeren.

Waarschuwing: deze batterijlader kan niet-oplaadbare batterijen niet 
opladen.
Tijdens het opladen moet de batterij in een goed geventileerde ruimte 
worden geplaatst. 

 WAARSCHUWING
ZOEK ONMIDDELL�KE MEDISCHE HULP 
ALS U WORDT BLOOTGESTELD AAN ENIGE 
STOF DIE UIT DE BATTER� WORDT 
VERMOGEN.
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• Controleer elke 3 maanden de schroeven die in het onderstaande 
diagram z�n aangegeven. Als u losse onderdelen ontdekt, draai deze dan 
weer vast met de sleutel geleverd.
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EU-H1-COMT
9.6 kg (21.1 lbs) 
68 kg(150 lbs)
20 kg (44 lbs)
Maximaal 16km/h (10 mph) 
Maximaal 8 km (5 miles) 

200 W
Lithium-ion 
200W-borstelloze 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)
Niet-pneumatische massieve banden
6 "voor en 5.5 "achter
Elektronische en mechanische remmen

Model:
Nettogewicht:

Maximaal ondersteund gewicht:
Minimaal ondersteund gewicht:

Maximale snelheid:
Maximale afstandsbereik:

Maximaal continu
Nominaal vermogen:

Type batterij:
Motorvermogen:
Batterijspanning:

Batterijcapaciteit:
Vereist vermogen:

Uitgevouwen formaat:

Gevouwen formaat:

Type band:
Bandafmeting:

Type rem:

SPECIFICATIES

LIJST MET ONDERDELEN

A. Frame Van De Step

B. Handgrepen

C. Muuroplader

D. Inbussleutel

E. Bell + Sleutel

B

C

E

D

A 
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OVERZICHT VAN DE HOVER-1 COMET
EU-H1-COMT
9.6 kg (21.1 lbs) 
68 kg(150 lbs)
20 kg (44 lbs)
Maximaal 16km/h (10 mph) 
Maximaal 8 km (5 miles) 

200 W
Lithium-ion 
200W-borstelloze 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)
Niet-pneumatische massieve banden
6 "voor en 5.5 "achter
Elektronische en mechanische remmen

KENMERKEN / ONDERDELEN
1. Elektrische rem
2. LED-scherm
3. Elektrisch gaspedaal
4. Stuur
5. Aan / uit-knop
6. Klok
7. Vergrendelingsklem
8. Stuurkolom / hoogteafstelling

9. Inklapbare hendel
10. Voetzool
11. Mechanische rem
12. Achternaafmotor
13. Standaard
14. Laadpoort
15. Lichten rond de paal
16. Lichten onder het dek

1 2 3

5

7

8
15

9
10

11

12

13
14

16

4

6
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OVERZICHT VAN DE HOVER-1 COMET

LCD-SCHERM

STARTKNOP

LCD-SCHERM GASHENDEL

BEL

ELEKTRISCHE REM

VOUWEN
KLEM

SNELHEIDSMETER

BATTERIJ-INDICATOR
Geeft het huidige batterijniveau weer.

STARTKNOP
Houd 3 seconden ingedrukt 
om in te schakelen.

Geeft uw huidige snelheid in Mph weer.

Druk driemaal constant om te schakelen
tussen Mph en Km / h.

Mph
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WAARSCHUWING
Als een Comet niet goed werkt, kan dit ervoor 
zorgen dat u de controle verliest en valt. 
Inspecteer het gehele apparaat altijd grondig 
voordat u gaat rijden en rijd niet met het 
apparaat totdat alle problemen zijn verholpen.

HET APPARAAT OPLADEN
• Zorg ervoor dat de oplaadpoort schoon en droog is. 
• Zorg ervoor dat de poort geen stof of vuil bevat. 
• Plaats de oplader in een geaard stopcontact. 
• Sluit de kabel aan op de stroomvoorziening (100 V ~ 240 V; 50/60 
Hz).
• Sluit de oplaadkabel met één pin op de juiste manier aan op de 
oplaadpoort van de Comet elektrische step. (U DIENT DE 
OPLAADKABEL NIET TE BUIGEN OF TE FORCEREN. DIT KAN ERVOOR 
ZORGEN DAT DE PINNEN BUIGEN OF BREKEN). 
• Het oplaadindicatielampje op de oplader zelf moet ROOD 
worden. Dit geeft aan dat uw apparaat wordt opgeladen. 
• Als het RODE indicatielampje op de oplader GROEN wordt, is uw 
apparaat volledig opgeladen. 
• Nadat u uw Comet elektrische step volledig hebt opgeladen, 
dient u de oplader van het apparaat en stopcontact los te 
koppelen. 
• Schakel uw Comet Scooter uit tijdens het opladen.

Gebruik alleen de meegeleverde oplaadkabel 
en oplader om de Hover-1 Comet op te laden. 
Het gebruik van een andere niet-o�iciële 
oplader kan uw Hover-1 Comet beschadigen.

VOORZICHTIGHEID

DE COMET OPLADEN
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LEES DE VOLGENDE INSTRUCTIES AANDACHTIG DOOR
 BEVESTIGING VAN HET STUUR EN BEL
1. Bevestig de linker stuurstang door deze in de juiste houders te 
plaatsen en linksom in de juiste richting te draaien.
2. Bevestigde de bel in het rechter stuur.
3. Bevestig de rechter stuurstang door deze in de juiste houder te 
plaatsen en linksom in de juiste richting te draaien.
4. Draai de schroef in de bel vast met een sleutel.

OPMERKING: Als het stuur niet gelijk met het frame wordt bevestigd, moet 
u mogelijk de locatie van uw gas- en remassemblage op de juiste manier 
verplaatsen. Draai de gas- en remeenheid vast of los met de 
meegeleverde inbussleutel en zorg ervoor dat ze uw stuur NIET raken of 
blokkeren.

DE ELEKTRISCHE STEP GEBRUIKSKLAAR MAKEN

Linker stuur

Klok

Rechter stuur

MoersleutelSchroef

TEGEN DE KLOK IN TEGEN DE KLOK IN
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KNELPUNTEN
Sommige onderdelen van de Hover-1 Comet kunnen bij verkeerd gebruik letsel 
veroorzaken.
Bewegende en inklapbare onderdelen kunnen huidwonden veroorzaken. Klemmen 
en draaiende onderdelen zoals remhendels kunnen beknellingen veroorzaken. Let bij 
het in- en uitklappen van uw Hover-1 Comet op knelpunten die mogelijk letsel kunnen 
veroorzaken. Plaats uw handen tijdens het in- en uitklappen niet op deze plekken.

UW COMET SCOOTER OPVOUWEN EN UITVOUWEN.
Trek aan de ontgrendelingshendel, houd deze vast, aan de voorkant van 
het voetkussen en til het stuur op om het uit te klappen of trek het naar 
beneden om het op te vouwen. U hoort in beide richtingen een klikgeluid, 
dit betekent dat het nu op zijn plaats is vergrendeld.

OPVOUWEN & UITVOUWEN

TREK & HOUD DE RELEASE
HENDEL OM TE ONTGRENDELEN

LEVER

RAISE OR LOW
ER
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IHet is belangrijk om volledig te begrijpen hoe alle functies van de 
Comet elektrische step werken. Als deze functies niet op de juiste 
manier worden gebruikt, hebt u geen volledige controle over de 
Comet. Voordat u gaat rijden, dient u te weten wat de functies van 
de verschillende mechanismen van de elektrische step zijn. 

Oefen met langzamere snelheden in een vlakke en open omgeving 
met het gebruik van de functies van de Comet voordat u het 
apparaat in openbare omgevingen gebruikt. 

CHECKLIST VOORDAT U GAAT RIJDEN
Controleer voordat u gaat rijden altijd of de Comet in goede staat 
verkeert. Als een onderdeel van de Comet elektrische step niet op 
de juiste manier functioneert, kunt u contact met de klantenservice 
opnemen.

• Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen voordat u met de 
elektrische step gaat rijden.

• Als de Comet elektrische step gedurende een langere periode niet 
wordt gebruikt, kan het nodig zijn om de batterij elke twee maanden 
op te laden om de levensduur van de batterij te behouden.

• Voordat u het apparaat gaat gebruiken, dient u ervoor te zorgen 
dat u alle daarvoor bestemde beschermende en veiligheidskleding 
draagt die eerder in de gebruikershandleiding is vermeld.

• Draag comfortabele kleding en platte schoenen met een dichte 
neus als u het apparaat gebruikt.

Lees de gebruikershandleiding aandachtig door. Dit zal u helpen de 
basisprincipes voor gebruik te begrijpen en biedt tips om maximaal 
van uw ervaring te genieten.

VOORDAT U GAAT RIJDEN

WAARSCHUWING
Als een Comet elektrische step niet goed 
werkt, kan dit ervoor zorgen dat u de 
controle verliest en valt. R�d niet op een 
Comet met een onderdeel dat beschadigd 
is. Vervang het beschadigde onderdeel 
voordat u gaat r�den.
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HET NIET NALEVEN VAN DE VOLGENDE VEILIGHEIDSMAATREGELEN 
ZORGT ERVOOR DAT DE GARANTIE VAN DE FABRIKANT VERVALT EN 
KAN LEIDEN TOT SCHADE AAN UW APPARAAT, MATERIËLE SCHADE, 

ERNSTIG LETSEL EN OVERLIJDEN.
 
HET APPARAAT GEBRUIKEN
Zorg ervoor dat het apparaat voor het eerste gebruik volledig is 
opgeladen. Gebruik de Comet als een ongemotoriseerde step om 
vertrouwd met het apparaat te raken voordat u de elektrische step 
inschakelt en de motor gebruikt.

Schakel de elektrische step in als u vertrouwd met het apparaat bent 
geraakt. U dient eerst ongemotoriseerd met de elektrische step te 
gaan rijden. Vervolgens dient u met uw duim de gashendel naar 
beneden te duwen om de motor te activeren.

Laat de gashendel los en knijp in de remhendel om de schijfrem in te 
schakelen en snelheid te minderen. De rem is drukgevoelig. Hoe 
harder u in de remhendel knijpt, hoe groter de remkracht is. 

Gebruik het stuur om een bocht in de gewenste richting te maken.

De Comet elektrische step kan ongemotoriseerd worden gebruikt als 
u de motor niet wilt gebruiken.

Naarmate u vertrouwder met het apparaat raakt, zult u merken dat 
het eenvoudiger wordt om te manoeuvreren. Vergeet niet dat het 
vanwege de middelpuntvliedende kracht bij hogere snelheden 
nodig is om uw gewicht te verplaatsen. 

Als u hobbels of ongelijke ondergronden tegenkomt, dient u zich voor 
te bereiden door u schrap te zetten. Vervolgens dient u af te stappen 
en de Comet naar een veilige ondergrond te dragen.

GEWICHTS- EN SNELHEIDSLIMIETEN
De snelheids- en gewichtslimieten zijn voor uw eigen veiligheid 
vastgesteld. U dient de limieten die in het onderdeel 'specificaties' 
van deze handleiding zijn vermeld niet te overschrijden.

OP DE COMET ELEKTRISCHE STEP RIJDEN

WAARSCHUWING
Om gevaar te vermijden, dient u geen scherpe 
bochten of met hoge snelheden bochten te maken. 
U dient geen bochten te maken of te rijden op 
hellingen omdat dit letsel kan veroorzaken.

AFSTANDSBEREIK
Hieronder vindt u enkele van de belangrijkste factoren die het 
afstandsbereik van uw apparaat beïnvloeden.

• Terrein: de rijafstand is het grootst als u over een gladde en vlakke 
ondergrond rijdt. Het rijden op een helling en/of door ruw terrein zal 
de afstand aanzienlijk verkleinen. 
• Gewicht: een lichtere gebruiker heeft een groter bereik dan een 
zwaardere gebruiker.
• Omgevingstemperatuur: u dient de aanbevolen temperaturen 
voor het rijden op en het bewaren van het apparaat in acht te 
nemen. Dit zal de rijafstand, levensduur van de batterij en algemene 
prestaties van uw apparaat verbeteren.
• Snelheid en rijstijl: het rijden met een gematigde en consistente 
snelheid zorgt voor een maximale rijafstand. Langere periodes met 
hoge snelheid rijden, vaak starten en stoppen, stationair draaien en 
vaak accelereren of afremmen, zorgt ervoor dat de totale rijafstand 
wordt verkleind.

*Probeer niet plotseling te stoppen. Dit kan tot letsel of schade aan 
de remschijven leiden.

Houd u aan alle toepassel�ke wetgeving met betrekking tot het recyclen, 
verwerken en weggooien van lithium-ionbatter�en.

WAARSCHUWING
Overbelasting door teveel gewicht op het 
apparaat kan de kans op letsel of schade 
aan het apparaat vergroten.

Als er tijdens het rijden op de Comet elektrische step een 
systeemfout optreedt of een niet-toegestane handeling wordt 
uitgevoerd, zal het apparaat de gebruiker op verschillende 
manieren waarschuwen. 

Hieronder vindt u veelvoorkomende situaties waarbij u 
veiligheidswaarschuwingen te zien krijgt. Deze waarschuwingen 
dienen niet te worden genegeerd. Er dienen passende 
maatregelen te worden genomen om een niet-toegestane 
handeling, defect of fout te herstellen.

• Rijden op niet-toegestane ondergronden (ongelijkmatig, te 
steil, onveilig enz.)
• Batterijspanning is te laag.
• Het apparaat is nog aan het opladen.
• Oververhitting of te hoge temperatuur van de motor.
• Als de batterij bijna leeg is, zal het batterijpictogram knipperen.
• Als een of beide banden zijn geblokkeerd, zal het apparaat na 
10 seconden stoppen.
• Als het batterijniveau lager dan het niveau van de 
beschermingsmodus is, wordt de motor van het apparaat na 15 
seconden uitgeschakeld.

Bij een hoge ontlaadstroom tijdens het gebruik (zoals bij het 
langdurig rijden op een steile helling) zal de motor van het 
apparaat na 15 seconden worden uitgeschakeld.

De e-scooter kan niet worden gebruikt in een explosieve atmosfeer.
Het A-gewogen geluidsdrukniveau is niet hoger dan 70 dB (A).

Controleer regelmatig de spanning van de verschillende 
boutelementen, in het bijzonder de wielassen, het vouwsysteem, het 
stuursysteem en de remas.

Het is noodzakelijk om te controleren of het stuursysteem correct is 
afgesteld, of alle verbindingselementen (zoals een vouwsysteem) 
correct zijn vastgedraaid en niet kapot zijn, en of de remmen en 
wielen in goede staat zijn;

Deze acculader kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en 

ouder en door personen met verminderde fysieke, sensorische of 
mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze 
onder toezicht staan   of instructies hebben gekregen over het veilige 
gebruik van het apparaat en de gevaren. Kinderen mogen niet met 
het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet 
zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd. 
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HET NIET NALEVEN VAN DE VOLGENDE VEILIGHEIDSMAATREGELEN 
ZORGT ERVOOR DAT DE GARANTIE VAN DE FABRIKANT VERVALT EN 
KAN LEIDEN TOT SCHADE AAN UW APPARAAT, MATERIËLE SCHADE, 

ERNSTIG LETSEL EN OVERLIJDEN.
 
HET APPARAAT GEBRUIKEN
Zorg ervoor dat het apparaat voor het eerste gebruik volledig is 
opgeladen. Gebruik de Comet als een ongemotoriseerde step om 
vertrouwd met het apparaat te raken voordat u de elektrische step 
inschakelt en de motor gebruikt.

Schakel de elektrische step in als u vertrouwd met het apparaat bent 
geraakt. U dient eerst ongemotoriseerd met de elektrische step te 
gaan rijden. Vervolgens dient u met uw duim de gashendel naar 
beneden te duwen om de motor te activeren.

Laat de gashendel los en knijp in de remhendel om de schijfrem in te 
schakelen en snelheid te minderen. De rem is drukgevoelig. Hoe 
harder u in de remhendel knijpt, hoe groter de remkracht is. 

Gebruik het stuur om een bocht in de gewenste richting te maken.

De Comet elektrische step kan ongemotoriseerd worden gebruikt als 
u de motor niet wilt gebruiken.

Naarmate u vertrouwder met het apparaat raakt, zult u merken dat 
het eenvoudiger wordt om te manoeuvreren. Vergeet niet dat het 
vanwege de middelpuntvliedende kracht bij hogere snelheden 
nodig is om uw gewicht te verplaatsen. 

Als u hobbels of ongelijke ondergronden tegenkomt, dient u zich voor 
te bereiden door u schrap te zetten. Vervolgens dient u af te stappen 
en de Comet naar een veilige ondergrond te dragen.

GEWICHTS- EN SNELHEIDSLIMIETEN
De snelheids- en gewichtslimieten zijn voor uw eigen veiligheid 
vastgesteld. U dient de limieten die in het onderdeel 'specificaties' 
van deze handleiding zijn vermeld niet te overschrijden.

AFSTANDSBEREIK
Hieronder vindt u enkele van de belangrijkste factoren die het 
afstandsbereik van uw apparaat beïnvloeden.

• Terrein: de rijafstand is het grootst als u over een gladde en vlakke 
ondergrond rijdt. Het rijden op een helling en/of door ruw terrein zal 
de afstand aanzienlijk verkleinen. 
• Gewicht: een lichtere gebruiker heeft een groter bereik dan een 
zwaardere gebruiker.
• Omgevingstemperatuur: u dient de aanbevolen temperaturen 
voor het rijden op en het bewaren van het apparaat in acht te 
nemen. Dit zal de rijafstand, levensduur van de batterij en algemene 
prestaties van uw apparaat verbeteren.
• Snelheid en rijstijl: het rijden met een gematigde en consistente 
snelheid zorgt voor een maximale rijafstand. Langere periodes met 
hoge snelheid rijden, vaak starten en stoppen, stationair draaien en 
vaak accelereren of afremmen, zorgt ervoor dat de totale rijafstand 
wordt verkleind.

*Probeer niet plotseling te stoppen. Dit kan tot letsel of schade aan 
de remschijven leiden.

Houd u aan alle toepassel�ke wetgeving met betrekking tot het recyclen, 
verwerken en weggooien van lithium-ionbatter�en.

Als er tijdens het rijden op de Comet elektrische step een 
systeemfout optreedt of een niet-toegestane handeling wordt 
uitgevoerd, zal het apparaat de gebruiker op verschillende 
manieren waarschuwen. 

Hieronder vindt u veelvoorkomende situaties waarbij u 
veiligheidswaarschuwingen te zien krijgt. Deze waarschuwingen 
dienen niet te worden genegeerd. Er dienen passende 
maatregelen te worden genomen om een niet-toegestane 
handeling, defect of fout te herstellen.

• Rijden op niet-toegestane ondergronden (ongelijkmatig, te 
steil, onveilig enz.)
• Batterijspanning is te laag.
• Het apparaat is nog aan het opladen.
• Oververhitting of te hoge temperatuur van de motor.
• Als de batterij bijna leeg is, zal het batterijpictogram knipperen.
• Als een of beide banden zijn geblokkeerd, zal het apparaat na 
10 seconden stoppen.
• Als het batterijniveau lager dan het niveau van de 
beschermingsmodus is, wordt de motor van het apparaat na 15 
seconden uitgeschakeld.

Bij een hoge ontlaadstroom tijdens het gebruik (zoals bij het 
langdurig rijden op een steile helling) zal de motor van het 
apparaat na 15 seconden worden uitgeschakeld.

De e-scooter kan niet worden gebruikt in een explosieve atmosfeer.
Het A-gewogen geluidsdrukniveau is niet hoger dan 70 dB (A).

Controleer regelmatig de spanning van de verschillende 
boutelementen, in het bijzonder de wielassen, het vouwsysteem, het 
stuursysteem en de remas.

Het is noodzakelijk om te controleren of het stuursysteem correct is 
afgesteld, of alle verbindingselementen (zoals een vouwsysteem) 
correct zijn vastgedraaid en niet kapot zijn, en of de remmen en 
wielen in goede staat zijn;

Deze acculader kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en 

WAARSCHUWING
Het op de juiste manier gebruiken van de rem is 
van essentieel belang om veilig en e�iciënt te 
kunnen stoppen. Om onjuist gebruik en 
mogel�k letsel te voorkomen, dient u geen 
plotselinge of overmatige kracht op de rem uit 
te oefenen. Gebruik de rem op een geleidel�ke 
manier en geef uzelf voldoende ruimte om 
veilig en volledig tot stilstand te komen.

WAARSCHUWING
RAADPLEEG ONMIDDELL�K EEN ARTS 
ALS U AAN EEN STOF UIT DE BATTER� 
BENT BLOOTGESTELD.

ouder en door personen met verminderde fysieke, sensorische of 
mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze 
onder toezicht staan   of instructies hebben gekregen over het veilige 
gebruik van het apparaat en de gevaren. Kinderen mogen niet met 
het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet 
zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd. 
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HET NIET NALEVEN VAN DE VOLGENDE VEILIGHEIDSMAATREGELEN 
ZORGT ERVOOR DAT DE GARANTIE VAN DE FABRIKANT VERVALT EN 
KAN LEIDEN TOT SCHADE AAN UW APPARAAT, MATERIËLE SCHADE, 

ERNSTIG LETSEL EN OVERLIJDEN.
 
HET APPARAAT GEBRUIKEN
Zorg ervoor dat het apparaat voor het eerste gebruik volledig is 
opgeladen. Gebruik de Comet als een ongemotoriseerde step om 
vertrouwd met het apparaat te raken voordat u de elektrische step 
inschakelt en de motor gebruikt.

Schakel de elektrische step in als u vertrouwd met het apparaat bent 
geraakt. U dient eerst ongemotoriseerd met de elektrische step te 
gaan rijden. Vervolgens dient u met uw duim de gashendel naar 
beneden te duwen om de motor te activeren.

Laat de gashendel los en knijp in de remhendel om de schijfrem in te 
schakelen en snelheid te minderen. De rem is drukgevoelig. Hoe 
harder u in de remhendel knijpt, hoe groter de remkracht is. 

Gebruik het stuur om een bocht in de gewenste richting te maken.

De Comet elektrische step kan ongemotoriseerd worden gebruikt als 
u de motor niet wilt gebruiken.

Naarmate u vertrouwder met het apparaat raakt, zult u merken dat 
het eenvoudiger wordt om te manoeuvreren. Vergeet niet dat het 
vanwege de middelpuntvliedende kracht bij hogere snelheden 
nodig is om uw gewicht te verplaatsen. 

Als u hobbels of ongelijke ondergronden tegenkomt, dient u zich voor 
te bereiden door u schrap te zetten. Vervolgens dient u af te stappen 
en de Comet naar een veilige ondergrond te dragen.

GEWICHTS- EN SNELHEIDSLIMIETEN
De snelheids- en gewichtslimieten zijn voor uw eigen veiligheid 
vastgesteld. U dient de limieten die in het onderdeel 'specificaties' 
van deze handleiding zijn vermeld niet te overschrijden.

AFSTANDSBEREIK
Hieronder vindt u enkele van de belangrijkste factoren die het 
afstandsbereik van uw apparaat beïnvloeden.

• Terrein: de rijafstand is het grootst als u over een gladde en vlakke 
ondergrond rijdt. Het rijden op een helling en/of door ruw terrein zal 
de afstand aanzienlijk verkleinen. 
• Gewicht: een lichtere gebruiker heeft een groter bereik dan een 
zwaardere gebruiker.
• Omgevingstemperatuur: u dient de aanbevolen temperaturen 
voor het rijden op en het bewaren van het apparaat in acht te 
nemen. Dit zal de rijafstand, levensduur van de batterij en algemene 
prestaties van uw apparaat verbeteren.
• Snelheid en rijstijl: het rijden met een gematigde en consistente 
snelheid zorgt voor een maximale rijafstand. Langere periodes met 
hoge snelheid rijden, vaak starten en stoppen, stationair draaien en 
vaak accelereren of afremmen, zorgt ervoor dat de totale rijafstand 
wordt verkleind.

*Probeer niet plotseling te stoppen. Dit kan tot letsel of schade aan 
de remschijven leiden.

Houd u aan alle toepassel�ke wetgeving met betrekking tot het recyclen, 
verwerken en weggooien van lithium-ionbatter�en.

Als er tijdens het rijden op de Comet elektrische step een 
systeemfout optreedt of een niet-toegestane handeling wordt 
uitgevoerd, zal het apparaat de gebruiker op verschillende 
manieren waarschuwen. 

Hieronder vindt u veelvoorkomende situaties waarbij u 
veiligheidswaarschuwingen te zien krijgt. Deze waarschuwingen 
dienen niet te worden genegeerd. Er dienen passende 
maatregelen te worden genomen om een niet-toegestane 
handeling, defect of fout te herstellen.

• Rijden op niet-toegestane ondergronden (ongelijkmatig, te 
steil, onveilig enz.)
• Batterijspanning is te laag.
• Het apparaat is nog aan het opladen.
• Oververhitting of te hoge temperatuur van de motor.
• Als de batterij bijna leeg is, zal het batterijpictogram knipperen.
• Als een of beide banden zijn geblokkeerd, zal het apparaat na 
10 seconden stoppen.
• Als het batterijniveau lager dan het niveau van de 
beschermingsmodus is, wordt de motor van het apparaat na 15 
seconden uitgeschakeld.

Bij een hoge ontlaadstroom tijdens het gebruik (zoals bij het 
langdurig rijden op een steile helling) zal de motor van het 
apparaat na 15 seconden worden uitgeschakeld.

De e-scooter kan niet worden gebruikt in een explosieve atmosfeer.
Het A-gewogen geluidsdrukniveau is niet hoger dan 70 dB (A).

Controleer regelmatig de spanning van de verschillende 
boutelementen, in het bijzonder de wielassen, het vouwsysteem, het 
stuursysteem en de remas.

Het is noodzakelijk om te controleren of het stuursysteem correct is 
afgesteld, of alle verbindingselementen (zoals een vouwsysteem) 
correct zijn vastgedraaid en niet kapot zijn, en of de remmen en 
wielen in goede staat zijn;

Deze acculader kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en 

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN ouder en door personen met verminderde fysieke, sensorische of 
mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze 
onder toezicht staan   of instructies hebben gekregen over het veilige 
gebruik van het apparaat en de gevaren. Kinderen mogen niet met 
het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet 
zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd. 

Batterijen en accu's horen niet bij het huisvuil. Recycle ze bij de 
daarvoor bestemde inzamelpunten. Neem contact op met de 
plaatselijke autoriteiten of uw dealer voor advies over recycling. 
De juiste verwijdering van oude batterijen en accu's helpt het 
milieu en de gezondheid te beschermen.
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HET NIET NALEVEN VAN DE VOLGENDE VEILIGHEIDSMAATREGELEN 
ZORGT ERVOOR DAT DE GARANTIE VAN DE FABRIKANT VERVALT EN 
KAN LEIDEN TOT SCHADE AAN UW APPARAAT, MATERIËLE SCHADE, 

ERNSTIG LETSEL EN OVERLIJDEN.
 
HET APPARAAT GEBRUIKEN
Zorg ervoor dat het apparaat voor het eerste gebruik volledig is 
opgeladen. Gebruik de Comet als een ongemotoriseerde step om 
vertrouwd met het apparaat te raken voordat u de elektrische step 
inschakelt en de motor gebruikt.

Schakel de elektrische step in als u vertrouwd met het apparaat bent 
geraakt. U dient eerst ongemotoriseerd met de elektrische step te 
gaan rijden. Vervolgens dient u met uw duim de gashendel naar 
beneden te duwen om de motor te activeren.

Laat de gashendel los en knijp in de remhendel om de schijfrem in te 
schakelen en snelheid te minderen. De rem is drukgevoelig. Hoe 
harder u in de remhendel knijpt, hoe groter de remkracht is. 

Gebruik het stuur om een bocht in de gewenste richting te maken.

De Comet elektrische step kan ongemotoriseerd worden gebruikt als 
u de motor niet wilt gebruiken.

Naarmate u vertrouwder met het apparaat raakt, zult u merken dat 
het eenvoudiger wordt om te manoeuvreren. Vergeet niet dat het 
vanwege de middelpuntvliedende kracht bij hogere snelheden 
nodig is om uw gewicht te verplaatsen. 

Als u hobbels of ongelijke ondergronden tegenkomt, dient u zich voor 
te bereiden door u schrap te zetten. Vervolgens dient u af te stappen 
en de Comet naar een veilige ondergrond te dragen.

GEWICHTS- EN SNELHEIDSLIMIETEN
De snelheids- en gewichtslimieten zijn voor uw eigen veiligheid 
vastgesteld. U dient de limieten die in het onderdeel 'specificaties' 
van deze handleiding zijn vermeld niet te overschrijden.

AFSTANDSBEREIK
Hieronder vindt u enkele van de belangrijkste factoren die het 
afstandsbereik van uw apparaat beïnvloeden.

• Terrein: de rijafstand is het grootst als u over een gladde en vlakke 
ondergrond rijdt. Het rijden op een helling en/of door ruw terrein zal 
de afstand aanzienlijk verkleinen. 
• Gewicht: een lichtere gebruiker heeft een groter bereik dan een 
zwaardere gebruiker.
• Omgevingstemperatuur: u dient de aanbevolen temperaturen 
voor het rijden op en het bewaren van het apparaat in acht te 
nemen. Dit zal de rijafstand, levensduur van de batterij en algemene 
prestaties van uw apparaat verbeteren.
• Snelheid en rijstijl: het rijden met een gematigde en consistente 
snelheid zorgt voor een maximale rijafstand. Langere periodes met 
hoge snelheid rijden, vaak starten en stoppen, stationair draaien en 
vaak accelereren of afremmen, zorgt ervoor dat de totale rijafstand 
wordt verkleind.

*Probeer niet plotseling te stoppen. Dit kan tot letsel of schade aan 
de remschijven leiden.

Houd u aan alle toepassel�ke wetgeving met betrekking tot het recyclen, 
verwerken en weggooien van lithium-ionbatter�en.

Als er tijdens het rijden op de Comet elektrische step een 
systeemfout optreedt of een niet-toegestane handeling wordt 
uitgevoerd, zal het apparaat de gebruiker op verschillende 
manieren waarschuwen. 

Hieronder vindt u veelvoorkomende situaties waarbij u 
veiligheidswaarschuwingen te zien krijgt. Deze waarschuwingen 
dienen niet te worden genegeerd. Er dienen passende 
maatregelen te worden genomen om een niet-toegestane 
handeling, defect of fout te herstellen.

• Rijden op niet-toegestane ondergronden (ongelijkmatig, te 
steil, onveilig enz.)
• Batterijspanning is te laag.
• Het apparaat is nog aan het opladen.
• Oververhitting of te hoge temperatuur van de motor.
• Als de batterij bijna leeg is, zal het batterijpictogram knipperen.
• Als een of beide banden zijn geblokkeerd, zal het apparaat na 
10 seconden stoppen.
• Als het batterijniveau lager dan het niveau van de 
beschermingsmodus is, wordt de motor van het apparaat na 15 
seconden uitgeschakeld.

Bij een hoge ontlaadstroom tijdens het gebruik (zoals bij het 
langdurig rijden op een steile helling) zal de motor van het 
apparaat na 15 seconden worden uitgeschakeld.

De e-scooter kan niet worden gebruikt in een explosieve atmosfeer.
Het A-gewogen geluidsdrukniveau is niet hoger dan 70 dB (A).

Controleer regelmatig de spanning van de verschillende 
boutelementen, in het bijzonder de wielassen, het vouwsysteem, het 
stuursysteem en de remas.

Het is noodzakelijk om te controleren of het stuursysteem correct is 
afgesteld, of alle verbindingselementen (zoals een vouwsysteem) 
correct zijn vastgedraaid en niet kapot zijn, en of de remmen en 
wielen in goede staat zijn;

Deze acculader kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en 

WARRANTY
Voor informatie over de garantie kunt u naar de volgende 
pagina gaan:
www.hover-1.eu
 

GARANTIE

Breng hier het label met het serienummer aan:

FABRIKANT: GEÏMPORTEERD DOOR: DGL GROUP LTD, VK, LE4 8AT, VERENIGD KONINKR�K
DGL GROUP LTD, EU, 47877, DUITSLAND

Lees de informatie
Geleverd door
De fabrikant

Draag persoonlijk
Beschermende uitrusting

WAARSCHUWING WAARSCHUWING

Neem contact op met de klantenservice van het VK
 +44 (0) 1355 241222 / escooters@letmerepair.co.uk 

Scan voor andere landen de QR-code hieronder voor meer 
informatie.

PROBLEEMOPLOSSEN

ouder en door personen met verminderde fysieke, sensorische of 
mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze 
onder toezicht staan   of instructies hebben gekregen over het veilige 
gebruik van het apparaat en de gevaren. Kinderen mogen niet met 
het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet 
zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd. 
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Informatie hierover betreft de EU-lidstaten: La marque à droite 
est voldoet aan de desbetreffende richtlijn aux déchets 
d'équipements électriques et électroniques 2012/19 / EU (DEEE). 
La marque indique de verplichting van NE PAS éliminer 
l'équipement avec les déchets municipaux non triés, meer 
gebruikt dan de sistèmes de reprise et de collecte 
conformément à la législation.

WEEE RICHTLIJN

EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
https://drive.google.com/open?id=1DCZlIDIBrdk9oClNhzvu3clUt7
IHsSka
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LADER LABEL

SCOOTER LABEL

Model: EU-H1-COMT
Ingang: 29.4 V  1,0 A.
Maximaal gewicht: 150 lbs / 68 kg
Minimumgewicht: 44 lbs / 20 kg
Maximumsnelheid: tot 10 mijl (16 km / h)
Gewicht: 9.6 kg
Motor: 200 W
Accucapaciteit: 4,0 Ah
Batterijtype: oplaadbare lithium-ionbatterij
Fabrieks-ID: FKIS-R8
Gemaakt in: Dongguan, Guangdong, China
Alleen gebruiken met voedingseenheid 
FY0422941000B / FY0422941000E
Fabrikant: DGL GROUP LTD, VK, LE4 8AT, VERENIGD KONINKRIJK
DGL GROUP LTD, EU, 47877, DUITSLAND

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is 
onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen 
schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen 
interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking 
kan veroorzaken.

GERMAAKT IN CHINA

COMET

WAARSCHUWING - Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker lezen
                        handleiding. Bewaar binnenshuis wanneer niet in gebruik.

RECYCLING
Dit product draagt   het selectieve sorteersymbool 
voor afgedankte elektrische en elektronische 
apparatuur (AEEA). Dit betekent dat dit product 
moet worden gehanteerd in overeenstemming 
met de Europese richtlijn 2012/19 / EU om te 
worden gerecycled of gedemonteerd om de 
impact op het milieu te minimaliseren.
De gebruiker heeft de keuze om zijn product aan 
een bevoegde recyclingorganisatie of aan de 
detailhandelaar te geven wanneer hij nieuwe 
elektrische of elektronische apparatuur koopt.

Dubbele isolatie

Alleen voor gebruik binnenshuis

De polariteit van de 
uitgangsklemmen

ELECTRIC   FOLDING   SCOOTER

GEBRUIKEN MET:

MODEL:

INVOER:

UITVOER:

WYPRODUKOWANO W CHINACH

ELECTRIC   FOLDING   SCOOTER

GEBRUIKEN MET:

MODEL:

INVOER:

UITVOER:

WYPRODUKOWANO W CHINACH
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LEES VOOR UW VEILIGHEID DE HELE BEDIENINGSHANDLEIDING 
VOORDAT U DE HOVER-1 COMET GEBRUIKT.

HET NIET VOLGEN VAN DE BOVENSTAANDE 
INSTRUCTIES EN ANDERE MISBRUIK KAN LEIDEN 
TOT DE DOOD OF ERNSTIG LETSEL OF SCHADE 

AAN HET PRODUCT.
GEBRUIK OP EIGEN RISICO.

• Draag altijd de juiste beschermende uitrusting, 
zoals helmen. Helmen moeten goed passen met 
de kinriem op zijn plaats, zodat deze je hele hoofd 
beschermt.
• Vermijd obstakels en gladde oppervlakken die 
kunnen leiden tot verlies van evenwicht of tractie 
en een val kunnen veroorzaken.
• Begin niet op rotsachtige, gladde, zanderige, 
grindachtige, hellende of natte oppervlakken.
• Ruiters moeten minimaal 8 jaar oud zijn en 120 
cm lang.

• Maximale gewichtsbelasting is 
120 kg.
• Toezicht door volwassenen 
vereist.
• Draag altijd schoenen.
• Gebruik het nooit in de buurt 
van of rond motorvoertuigen.
• Rijd niet 's nachts.

HOVER-1 MODEL: EU-H1-COMT

• Gebruik alleen de meegeleverde oplader bij 
deze scooter.
• Gebruik alleen de meegeleverde accu bij deze 
scooter. (25.2V, 4.0Ah)

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

• U moet voldoen aan alle toepasselijke lokale, 
provinciale en federale wetten wanneer u dit 
apparaat gebruikt.
• Draag een goedgekeurde helm en geschikt
veiligheidsspullen.
• Rijd niet met een voertuig nadat u drugs heeft 
gebruikt of alcohol.
• Rijd niet zonder de juiste training en begeleiding.

• Rijd niet met hoge snelheden, op steile hellingen 
of op rotsachtig of oneffen terrein.
• Vervoer geen passagiers.
• Voer geen stunts, trucs of scherpe bochten uit.
• Laat het niet onbeheerd achter tijdens het 
opladen.
• Laad niet langer dan 5 uur op. Laat het afkoelen 
voordat u het oplaadt.

WAARSCHUWING: Brandgevaar - geen door de 
gebruiker te onderhouden onderdelen

GERMAAKT IN CHINA

Polariteit

WAARSCHUWING - OM RISICO OP LETSEL TE 
VERMINDEREN, MOET DE GEBRUIKER DE 
INSTRUCTIEHANDLEIDING LEZEN
AVERTISSEMENT-POUR PRÉVENIR LES BLESSURES, 
LUTILISATEUR DOIT LIRE LE MANUEL DUTILISATION.

• Lees voor uw veiligheid de 
gebruikershandleiding zorgvuldig 
door, begrijp en accepteer alle 
veiligheidsinstructies. 
• Gebruikers nemen de 
verantwoordelijkheid voor het 
verlies en de schade die wordt 
veroorzaakt door oneigenlijk 
gebruik.
• Als het apparaat gedurende lange 
tijd niet wordt gebruikt, laad het dan 
minstens één keer per maand 
volledig op voor batterijonderhoud.

Fabrikant van batterijen:
Shenzhen Longting 
Technology Co., LTD
Batterij model:
LT1865-HL21
Ingangsspanning: DC 29.4V
Ingangsstroom: 1A MAX
Gemaakt in China

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING

GEÏMPORTEERD DOOR: DGL GROUP LTD, VK, LE4 8AT, VERENIGD KONINKRIJK
DGL GROUP LTD, EU, 47877, DUITSLAND

GEÏMPORTEERD DOOR: DGL GROUP LTD, VK, LE4 8AT, VERENIGD KONINKRIJK
DGL GROUP LTD, EU, 47877, DUITSLAND

GEÏMPORTEERD DOOR:
DGL GROUP LTD, VK, LE4 8AT, VERENIGD KONINKRIJK
DGL GROUP LTD, EU, 47877, DUITSLAND
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www.Hover-1.eu


