
ORIGINAL INSTRUKSJON
 EU-H1-COMT

ELEKTRISK FOLDINGSSKOTER

COMET

Les Brukerhåndboken



HJELMER 
SPARER
BOR!
Bruk alltid en riktig montert hjelm som er i 
samsvar med CPSC eller CE 
sikkerhetsstandarder når du sykler på 
scooteren.

Riktig Montering:
Forsikre deg om at 
hjelmen dekker pannen.

Feil Montering:
Pannen er utsatt og 
sårbar for alvorlig 
personskade.
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ADVARSEL
Som for alle mekaniske komponenter, blir 
Hover-1 Comet utsatt for slitasje og høye 
belastninger. Ulike materialer og komponenter 
kan reagere på slitasje eller tretthet på 
forskjellige måter. Hvis konstruksjonslevetiden til 
en komponent er overskredet, kan det plutselig 
mislykkes og forårsake personskader. Enhver 
form for sprekk, riper eller endring av 
fargelegging i sterkt belastede områder 
indikerer at komponentens levetid er nådd og 
at den bør erstattes. Ikke kjør på en voldelig 
måte.

I denne håndboken indikerer FORSIKTIG-tegnet 
en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan 
forårsake mindre eller moderat personskade.

FORSIKTIGHET

ADVARSEL
I denne håndboken indikerer ADVARSEL-tegnet 
en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan 
forårsake død eller alvorlig personskade.

Stor forsiktighet bør tas med Hover-1 Comet når 
du bretter eller bretter ut. Hvis du ikke forstår 
hvordan du betjener spakene, kan du gå til 
www.Hover-1.eu

KJØR IKKE HOVER-1-Comet din UTEN ALLE 
UTSLIPPER SIKKERT LÅST.

ADVARSEL
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LES BRUKERVEILEDNING.
Unnlatelse av å følge de grunnleggende instruksjonene og 

sikkerhetsforholdene som er oppført i brukerhåndboken, kan føre 
til skade på enheten din, annen materiell skade, alvorlig 

personskade og til og med død.

Takk for at du kjøpte Hover-1 Comet. Vennligst les alle 
instruksjonene nøye før du bruker og oppbevar denne 
håndboken for fremtidig bruk og referanse.

Denne håndboken gjelder Hover-1 Comet.

• For å unngå farer som er forårsaket av kollisjoner, fall og tap av 
kontroll, vennligst lær hvordan du kan kjøre Comet trygt.

• Du kan lære driftsferdigheter ved å lese produkthåndboken og 
se på videoer.

• Denne håndboken inneholder bruksanvisninger og 
forholdsregler. Brukere må lese den nøye og følge instruksjonene.

• Alle brukere er ansvarlige for eventuelle konsekvenser forårsaket 
av brudd på ADVARSEL-innhold eller hurtige operasjoner. Hover-1 
kan ikke holdes ansvarlig.

• Kontroller at alle tilkoblingsdelene er godt festet og ikke 
ødelagte før hver bruk.

MERK FØLGENDE
1. Bruk bare den medfølgende laderen med denne scooteren.
Lader produsent: SHENZHEN FUYUANDIAN POWER CO.,LTD
Modell: FY0422941000B/FY0422941000E
Batteriladeren FY0422941000B/FY0422941000E skal kun brukes 
med E-Scooter EU-H1-COMT.
Hvis strømkabelen til laderen er skadet, må den erstattes av 
Hover-1 eller en av Hover-1s serviceagenter for å unngå farer.

2. Ladetemperaturen for laderen er 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C).

3. Driftstemperaturområdet til E-Scooter er 0 - 40 ° C.
 
4. Ikke kjør på isete eller glatte underlag

5. Les bruksanvisningen og ADVARSEL-etikettene før du sykler.

6. Oppbevar Comet i et tørt, ventilert miljø.

7. Unngå voldelige krasjer eller påvirkninger når du transporterer 
Comet.

ADVARSEL!
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LAVTEMPERATUR ADVARSEL
Lav temperatur vil påvirke smøringen av bevegelige deler inne i 
Comet, og øke den interne motstanden. Samtidig vil lave 
temperaturer redusere utladningskapasiteten og selve kapasiteten 
til batteriet betydelig.

Vær forsiktig når du kjører på Comet i kalde temperaturer (under 40 
grader F).

Dette kan øke risikoen for mekaniske feil på scooteren, noe som 
kan føre til skade på enheten din, andre materielle skader, alvorlig 
personskade og til og med døden.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER
• Hold enheten vekk fra varmekilder, direkte sollys, fuktighet, vann 
og andre væsker.

• Ikke bruk enheten hvis den har blitt utsatt for vann, fuktighet eller 
andre væsker for å forhindre elektrisk støt, eksplosjon og / eller 
skade på deg selv og skade på enheten.

• Ikke bruk enheten hvis den har blitt tappet eller skadet på noen 
måte.

• Reparasjoner på elektrisk utstyr skal kun utføres av produsenten. 
Feil reparasjon opphører garantien og kan utsette brukeren for 
alvorlig risiko.

• Ikke punkter eller skader den ytre overflaten på produktet på 
noen måte.

• Hold enheten fri for støv, lo, etc.

• Ikke bruk denne enheten til noe annet enn den tiltenkte bruken 
eller formålet. Dette kan skade enheten eller føre til skade på 
eiendom, personskade eller død.

• Dette produktet er ikke et leketøy. Oppbevares utilgjengelig for 
barn.

• Ikke utsett batterier, batteripakker eller batterier som er installert 
for mye varme, for eksempel direkte sollys eller åpen ild.

• Ikke la hender, føtter, hår, kroppsdeler, klær eller lignende 
gjenstander komme i kontakt med bevegelige deler, hjul eller 
drivtog mens Cometen kjører.
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• Ikke bruk eller la andre bruke Hover-1-Comet, før brukeren 
forstår alle instruksjoner, ADVARSEL-er og sikkerhetsfunksjoner 
beskrevet i denne håndboken.

• Kontakt legen din hvis du har en medisinsk tilstand som kan 
påvirke din evne til å bruke Hover-1 Comet.

• Personer med plager på hodet, ryggen eller nakken eller 
tidligere kirurgiske inngrep i de områdene av kroppen anbefales 
ikke å bruke denne Hover-1 Comet.

• Ikke operer hvis du er gravid, har en hjertetilstand eller har 
begge deler.

• Hover-1 Comet kan brukes av barn på 15 år og oppover og 
personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner 
eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har fått tilsyn eller 
instruksjon om bruk av Hover-1 Comet på en sikker måte og 
forstå farene som er involvert. Barn skal ikke leke med 
Hover-1-Comet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres 
av barn uten tilsyn.

I denne håndboken indikerer symbolet ovenfor med ordet "
MERKNADER" instruksjoner eller relevante fakta som brukeren bør 
huske før bruk av enheten.

II denne håndboken indikerer symbolet ovenfor med ordet 
"FORSIKTIG" en farlig situasjon som, hvis ikke unngått, kan forårsake 
mindre eller moderat personskade.

I denne håndboken indikerer symbolet ovenfor med ordet 
“ADVARSEL” en farlig situasjon som, hvis ikke unngått, kan forårsake 
død eller alvorlig personskade.

Oppbevar serienummeret på fil for garantikrav samt kjøpsbevis.

ADVARSEL: Langvarig eksponering for UV-stråler, regn og elementene 
kan skade innkapslingsmaterialene. Oppbevares innendørs når den 
ikke er i bruk.

ADVARSEL!

ADVARSEL!

SERIENUMMER

FORSIKTIGHET!

MERKNADER:
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Denne håndboken er laget for å gi deg den informasjonen du 
trenger for sikker drift og vedlikehold av den nye Comet-scooteren. 
Les den grundig før du sykler.

Comet er en personlig transportør. Våre teknologi og 
produksjonsprosesser er utviklet med streng testing for hver 
Comet-scooter. Å bruke Comet uten å følge innholdet i denne 
håndboken kan føre til skade på Comet-scooteren din eller 
personskade.

PAKKEINNHOLD
• Hover-1 Comet Elektrisk Brettescooter
• Vegglader
• Bruksanvisning
• Bjellen+Wrench
• Hurtigstartveiledning + Stoppkort

Serienummeret til Hover-1 Comet er stemplet på bunnen av 
plattformen. Registrer serienummeret i det angitte området i 
“GARANTI” -delen i denne håndboken i tilfelle at Hover-1 Comet 
går tapt eller blir stjålet.

• Den første regelen i sikker ridning er å bruke sunn fornuft.

• Ulike lokaliteter og land har forskjellige lover som regulerer ridning av 
elektriske transportmidler på offentlige veier.

• Du bør ta kontakt med lokale tjenestemenn for å sikre at du 
oppfyller lokale krav til trafikklovgivning.

• Hover-1 er ikke ansvarlig for billetter eller brudd gitt til ryttere som ikke 
følger lokale lover og regler.

• Bruk alltid en hjelm som oppfyller CPSC eller CE sikkerhetsstandarder 
for din sikkerhet. I tilfelle en ulykke kan en hjelm beskytte deg mot 
alvorlig personskade og i noen tilfeller til og med død.

INTRODUKSJON

ADVARSEL
Forsikre deg om at du leser denne 
komplette manualen før du kjører på 
Hover-1 Comet. Unnlatelse av å gjøre 
det eller unnlate å følge 
retningslinjene kan føre til alvorlig 
personskade eller død.

SIKKERHETSTILTAK
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• Følg alle lokale trafikklover. Følg røde og grønne lys, enveiskjørte 
gater, stoppskilt, gangfelt, etc.

• Kjør med trafikken, ikke mot den.

• Kjør defensivt; forventer det uventede.

• Gi fotgjengere rett vei.

• Ikke kjør for nær fotgjengere og varsle dem hvis du har tenkt å 
passere dem bakfra.

• Sakte i alle gatekryss og se til venstre og høyre før du krysser.

Den første elektriske brettescooteren din er ikke utstyrt med reflekser, 
det anbefales ikke at du sykler under forhold med lite sikt.

Hvis du sykler på scooteren under lite synlige forhold, må du forsikre 
deg om at LED-lyset er slått på og at du har på deg lyse, 
reflekterende klær.

Tenk på sikkerhet når du sykler. Du kan forhindre mange ulykker hvis 
du tenker på sikkerhet. Nedenfor er en nyttig sjekkliste for ryttere.

SIKKERHETSLISTE

• Ikke kjør over ferdighetsnivået ditt. Forsikre deg om at du har fått nok 
trening med alle funksjoner og funksjoner i din Comet.

• Ikke kjør for fort - med økt hastighet øker risikoen. Hvis du beveger 
deg med høyere hastighet, kan små støt bli store utslag, noe som kan 
føre til en større risiko for personskader hvis en ulykke inntreffer.

• Ikke kjør med kjæledyr.

• Før du går i gang med Comet, må du forsikre deg om at den er 
plassert flatt på jorden og at strømmen er på.

ADVARSEL
Når du sykler under lite synlige forhold 
som tåke, skumring eller natt, kan du 
være vanskelig å se, noe som kan føre 
til kollisjon. For å øke sikkerhetsnivået 
ditt, må du passe på å bruke lyse, 
re�ekterende klær når du sykler under 
dårlige lysforhold.
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• Ikke prøv å åpne eller endre Comet-scooteren. Hvis du gjør det, 
opphører produsentens garanti og kan føre til at Cometen din 
mislykkes, noe som kan føre til personskade eller død.

• Ikke bruk Comet på en måte som kan sette personer eller eiendom 
i fare.

• Hvis du og vennen din (e) kjører med Cometskooter skal du sørge 
for å holde deg i god avstand for å forhindre kollisjoner, skade på 
eiendom, alvorlige personskader eller til og med døden.

• Sørg for å holde føttene på scooteren hele tiden. Å bevege føttene 
fra scooteren mens du kjører er farlig og kan føre til at scooteren 
stopper eller vrir seg sidelengs.

• Ikke bruk Comet mens du er påvirket av narkotika og / eller alkohol.

• Ikke bruk Comet når du er rastløs eller søvnig.

• Bruk ditt beste skjønn for å holde deg utenfor farlige situasjoner med 
din Comet.

• Ikke kjør Comet-scooteren din fra fortauskanter, ramper eller forsøk 
å operere i en skatepark, et tomt basseng eller på noen måte som 
ligner på et skateboard. Misbruk av din Comet, ugyldiggjør 
produsentens garanti og kan føre til personskade eller skade.

• Ikke misbruk Cometene dine. Dette kan skade enheten og 
forårsake svikt i operativsystemet som kan føre til personskader. Fysisk 
mishandling, inkludert å slippe din Comet-scooter, ugyldiggjør 
produsentens garanti.

• Ikke bruk i eller i nærheten av vannpudder, søle, sand, steiner, grus, 
rusk eller i tøft og ulendt terreng.

• Comet kan brukes på asfalterte flater som er flate og jevne. Hvis du 
støter på ujevn fortau, kan du løfte Comet-scooteren din og forbi 
hindringen.

• Ikke kjør i dårlig vær: snø, regn, hagl, glatt, på isete veier eller i 
ekstrem varme eller kulde.

• Bøy knærne når du sykler på ujevn eller ujevn fortau for å absorbere 
støtet og vibrasjonen og hjelpe deg med å holde balansen.

• Hvis du er usikker på om du trygt kan sykle i et bestemt terreng, kan 
du gå av

og bære din Comet. Vær alltid på siden av forsiktighet.

• Ikke prøv å sykle over støt eller gjenstander større enn ½ tommer, 
selv når du er forberedt og bøyer knærne.

 BETALE OBS - se på hvor du sykler og være bevisst på 
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veiforholdene, menneskene, steder, eiendommer og gjenstander 
rundt deg.

 Ikke bruk Comet-scooteren i overfylte områder.

• Bruk Comet-scooteren din med ekstrem forsiktighet når du er 
innendørs, spesielt rundt mennesker, eiendommer og trange 
områder.

• Ikke bruk Cometen mens du snakker, sms eller ser på telefonen.

• Ikke kjør med Comet-scooteren din der det ikke er tillatt.

• Ikke kjør med Comet på motorvogner eller på offentlige veier.

• Ikke kjør opp eller ned bratte bakker.

• Comet er beregnet for bruk av en enkelt person, IKKE prøv å 
betjene Comet med to eller flere personer.

• Ikke bær noe mens du sykler på Comet-scooteren.

• Personer med manglende balanse skal ikke forsøke å bruke 
Comet-scooter.

• Gravide kvinner skal ikke bruke Comet-scooter.

• Små barn og eldre skal ikke bruke Comet.

• Ved høyere hastigheter må du alltid ta lengre hensyn
 stopp avstander.

• Ikke prøv å hoppe av eller på Comet-scooteren.

• Ikke prøv stunts eller triks med Comet-scooteren din.

• Ikke kjør med Comet i mørke eller dårlig opplyste områder.

• Ikke kjør Cometen nær eller over jettegryter, sprekker eller ujevn 
fortau eller overflater.

• Ikke bruk Comet-scooteren off-road.

ADVARSEL
Riktig bruk av bremsen din er avgjørende for å sikre 
sikkert og e�ektivt stopp. Ikke bruk bremser eller 
overdreven kraft for å unngå misbruk og potensiell 
skade. Bruk bremsene gradvis og gi deg selv nok plass til 
å komme til et fullstendig stopp trygt.
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• Ikke vend skarpt, spesielt ikke med høye hastigheter.

• Ikke overskrid maksimum- eller minimumsgrensen for vekt.

• Unngå å kjøre Comet på utrygge steder, inkludert nær områder 
med brennbar gass, damp, væske, støv, fiber, som kan forårsake 
brann- og eksplosjonsulykker.

• Ikke bruk nær svømmebassenger eller andre vannmasser.

• Når du forlater scooteren uten tilsyn, må du huske å låse den for å 
unngå bruk av andre som forårsaker skade på seg selv og skade på 
eller tyveri av scooteren.
• All belastning festet til styret vil påvirke kjøretøyets stabilitet."

• Trafikk i byen har mange hindringer å krysse, for eksempel 
fortauskanter eller trappetrinn. Det anbefales å unngå 
hindringshopp. Det er viktig å forutse og tilpasse bane og hastighet til 
en fotgjenger før du krysser disse hindringene. Det anbefales også å 
komme ut av kjøretøyet når disse hindringene blir farlige på grunn av 
form, høyde eller glidning.

• Forutse i alle fall banen og hastigheten din mens du respekterer 
koden for veien, koden på fortauet og den mest utsatte. Kryss de 
beskyttede passasjene mens du går.

• Fjern skarpe kanter forårsaket av bruk.

• Ta i alle tilfeller vare på deg selv og andre.

• Ikke bruk kjøretøyet.

• Forsiktig, bremsen kan bli varm i bruk. Ikke berør etter bruk.

• Tilbehør og ekstrautstyr som ikke er godkjent av produsenten, skal 
ikke brukes.

• Kom nærmere selgeren slik at han kan henvise deg til en passende 
opplæringsorganisasjon.

• Selvstrammende muttere så vel som de andre selvstrammende 
festene kan miste effektiviteten og at de kan trenge å bli strammet 
på nytt."

ADVARSEL
Når du sykler under lite synlige forhold som tåke, skumring 
eller natt, kan du være vanskelig å se, noe som kan føre til 
kollisjon. Bruk i tillegg lyse, re�ekterende klær når du sykler 
under dårlige lysforhold.
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ADVARSEL
Det kan være en ekstra risiko for personskader hvis du 
bruker scooteren din feil. Dette inkluderer, men er ikke 
begrenset til:

• Hoppe scooteren din
• Å ri over rusk eller hindringer
• Utføre stunts
• Å sykle i terreng terreng
• Rir fort
• Racing andre ryttere
• Å ri på uvanlig måte

De nevnte eksemplene gir stress for hver del av 
scooteren din og kan føre til langvarig skade på 
enheten. Skade på scooteren din kan føre til en ulykke 
eller øke risikoen for skader. Bruk scooteren riktig for å 
redusere risikoen for personskader.

• Hold trygge bremseavstander i vått vær.

• Parkeringsenhetens kickstand skal være i inngrep når kjøretøyet 
ikke er i bruk.

• Det er strengt forbudt for brukerne selv å erstatte 
friksjonskomponenter eller slitedeler.

• Tatt i betraktning sikkerhet, er det nødvendig å bruke en 
lock-up når den ikke er i bruk for å unngå ikke-autorisert bruk og 
for å unngå at andre misbruker den og blir skadet.

• Når du kjører på scooteren, må du slå den på. Først må du slå 
av bakken og deretter trykke på gassen for at motoren skal 
starte. Du må oppnå en minimumshastighet på 3 km / t før du 
kan bruke gassen for å bremse scooteren, trykk på den elektriske 
bremsen.

ADVARSEL! Som for alle mekaniske komponenter, er et kjøretøy 
utsatt for store belastninger og slitasje. De forskjellige materialene 
og komponentene kan reagere forskjellig på slitasje eller tretthet. 
Hvis den forventede levetiden for en komponent er overskredet, 
kan den plutselig gå i stykker, og derfor risikere å forårsake 
personskader. Sprekker, riper og misfarging i områdene med 
store belastninger indikerer at komponenten har overskredet 
levetiden og bør byttes ut.

ADVARSEL: Hold plastdekke borte fra barn for å unngå kvelning.
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• Ikke utsett enheten for væske, fuktighet eller fuktighet for å unngå 
skade på produktets interne kretser.

• Ikke bruk skurende rengjøringsmidler for å rengjøre enheten.

• Ikke utsett enheten for ekstremt høye eller lave temperaturer, da 
dette vil forkorte levetiden til den elektroniske enheten, ødelegge 
batteriet og / eller forvrenge visse plastdeler.

• Ikke kast enheten i brann, da den kan eksplodere eller forbrenne.

• Ikke utsett enheten for kontakt med skarpe gjenstander, da dette 
kan forårsake riper og skader.

• Ikke la enheten falle fra høye steder, da det kan skade det interne 
kretsløpet.

• Ikke prøv å demontere enheten.

• Bruk bare laderen som leveres av Hover-1.

OMSORG OG VEDLIKEHOLD

ADVARSEL
For å redusere risikoen for skader, er det 
nødvendig med tilsyn av voksne. Bruk aldri i 
kjørebaner, i nærheten av motorvogner, på eller i 
nærheten av bratte stigninger eller trapper, 
svømmebassenger eller andre vannmasser; Bruk 
alltid sko, og tillat aldri mer enn en rytter.

ADVARSEL
Unngå å bruke vann eller andre væsker til rengjøring. Hvis 
vann eller andre væsker kommer inn i Cometen, vil det 
føre til permanent skade på de indre komponentene.

ADVARSEL
Brukere som demonterer Comet-scooteren uten tillatelse, 
annullerer garantien.
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BATTERISPESIFIKASJONER
Batteritype: Oppladbart litium-ion-batteri
Ladetid: Opptil 5 timer
Batterispenning: 25.2           V
Batterikapasitet: 4 Ah
Arbeidstemperatur: 32° F - 104 ° F
Ladetemperatur: 32 ° F - 104° F
Lagringstid: 1 år
Lagringstemperatur: -4 ° F - 104 ° F
Lagringsfuktighet: 5% - 95%

BATTERI VEDLIKEHOLD
Litium-ion-batteriet er innebygd i enheten. Ikke demonter enheten 
for å fjerne batteriet eller forsøk å skille det fra enheten.

• Når du lader enheten, kan du bruke den medfølgende 1-pinners 
ladekabelen eller på annen måte forsikre deg om at batteriets 
ladeforhold er oppfylt.

• Ikke koble eller koble enheten eller batteriet til en 
strømforsyningsplugg eller direkte til sigarettenneren til en bil.

• Ikke plasser enheten eller batteriene i nærheten av en ild eller i 
direkte sollys. Oppvarming av enheten og / eller batteriet kan 
forårsake ekstra oppvarming, brudd eller antenning av batteriet 
inne i enheten.

• Ikke fortsett å lade batteriet hvis det ikke lades innen den angitte 
ladetiden. Dette kan føre til at batteriet blir varmt, sprenges eller 
tennes.

For å bevare naturressursene, vennligst resirkulere eller kast av 
batteriene riktig. Dette produktet inneholder litium-ion-batterier. 
Lokale, statlige eller føderale lover kan forby avhending av 
litium-ion-batterier i vanlig søppel. Kontakt din lokale 
avfallsmyndighet for informasjon om tilgjengelige alternativer for 
gjenvinning og / eller avhending.

BATTERIPLEIE / VEDLIKEHOLD

ADVARSEL
Unnlatelse av å følge 
sikkerhetsforholdene som er oppført 
nedenfor, kan føre til alvorlig 
personskade og / eller død.
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• Ikke prøv å endre, bytte eller bytte batteri.

• Ikke bruk enheten hvis batteriet begynner å avgi lukt, overopphetes 
eller begynner å lekke.

• Ikke berør lekkasje eller pust inn avgasser.

• Ikke la barn og dyr ta på batteriet.

• Batteriet inneholder farlige stoffer, ikke åpne batteriet eller sett inn 
noe i batteriet.

• Bruk bare laderen levert av Hover-1.

• Ikke prøv å lade enheten hvis batteriet er utladet eller avgir stoffer. I 
så fall må du straks ta avstand fra batteriet i tilfelle brann eller 
eksplosjon.

• Litium-ion-batterier anses å være farlige materialer. Følg alle lokale, 
statlige og føderale lover for resirkulering, håndtering og avhending 
av litium-ion-batterier.

• Denne batteriladeren kan brukes av barn fra 8 år og oppover og 
personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller 
manglende erfaring og kunnskap hvis de har fått tilsyn eller 
instruksjoner om bruk av apparatet på en sikker måte og forstå farene 
som er involvert. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og 
brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

Advarsel: Denne batteriladeren kan ikke lade ikke-oppladbare 
batterier.
Under lading må batteriet plasseres i et godt ventilert område.

ADVARSEL
SØK OMMIDLIG MEDISK HJELP HVIS DU 
BLIR UTSATT FOR NOE STOFF SOM SENDES 
UT FRA BATTERIET.
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• Kontroller skruene som er angitt i diagrammet nedenfor hver 
tredje måned.Hvis du oppdager noen tapende deler, stram igjen 
med den medfølgende skiftenøkkelen.

Km/h
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EU-H1-COMT
9.6 kg (21.1 lbs) 
68 kg(150 lbs)
20 kg (44 lbs)
Opp til 16km/h (10 mph) 
Opp til 8 km (5 miles) 

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

Modell:
Netto Vekt:

Maks. Vektet Vekt:
Min Vektet Vekt:

Maksimal Hastighet:
Maks Avstand

Maksimal Kontinuerlig
Nominell Effekt:

Batteritype:
Motor Kraft:

Batterispenning:
Batterikapasitet:

Kraft Krav:
Ufoldet størrelse:

Brettet størrelse:

Dekk Type:
Dekkstørrelse:
Bremsetype:

SPESIFIKASJONER

DELELISTE

A. Scooter

B. Håndter Barer

C. Vegg lader 

D. Wrench

E.  Bjellen+Wrench  

RECYCLING
This product bears the selective sorting symbol 
for Waste electrical and electronic equipment 
(WEEE). This means that this product must be 
handled pursuant to European directive 
2012/19/EU in order to be recycled or 
dismantled to minimize its impact on the 
environment.
User has the choice to give his product to a 
competent recycling organization or to the 
retailer when he buys a new electrical or 
electronic equipment.

Double insulation

For interior use only

The polarity of the 
output terminals
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HOVER-1 COMET DIAGRAM

EGENSKAPER / DELER
1. Elektrisk brems
2. LED-skjerm
3. Elektrisk gasspjeld
4. Styret
5. Av / på-knapp
6. Klokke
7. Låseklemme
8. Justering av rattstamme / høyde

1 2 3

5

7

8
15

9
10

11

12

13
14

16

4

6

9. Brett utløserspak
10. Fotpute
11. Mekanisk brems
12. Bakre navmotor
13. Kickstand
14. Ladehavn
15. Lys rundt polet
16. Lys under dekk
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HOVER-1 COMET DIAGRAM

LCD-SKJERM

PÅ-KNAPP

LCD-SKJERM GASSPEDAL

BJELLEN

ELEKTRISK BREMSE

FELLINGKLIPP

SPEEDOMETER

BATTERIINDIKATOR
Viser gjeldende batterilevetid.

KRAFT / FUNKSJONKNAPP
Trykk og hold 3 sekunder for å slå PÅ.
Når scooterdisplayet er på, Trykk to ganger 
for å slå frontlykten på eller av.

Viser din nåværende hastighet i Mph.

Trykk 3 ganger etter hverandre for å 
veksle mellom miles/t og km/t.
  

Mph
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ADVARSEL
Enhver Comet som ikke fungerer som den 
skal kan føre til at du mister kontrollen og 
faller. Inspiser hele enheten grundig før 
hver tur, og kjør den ikke før det har blitt 
rettet noen problemer.

LADER ENHETEN
• Forsikre deg om at ladeporten er ren og tørr.
• Forsikre deg om at det ikke er støv, rusk eller smuss inne i porten.
• Plugg laderen inn i et jordet stikkontakt.
• Koble kabelen med strømforsyningen (100V ~ 240V; 50/60 Hz).
• Rett inn og koble 1-pinners ladekabel i ladeporten til Comet 
Scooter. (IKKE Tving eller bøy ladekabelen slik den kan forårsake 
uttrykkene for å bøye eller bryte.)
• Ladelampeindikatoren på selve laderen skal skifte til RØD, noe 
som indikerer at enheten din nå er ladet.
• Når den Røde indikatorlampen på laderen din lyser til GRØNN, er 
enheten fulladet.
• Når du har ladet Comet Scooter helt, koble fra laderen fra 
enheten og stikkontakten.
• Slå av din Comet-scooter når du lader.

Bruk bare den medfølgende ladekabelen og 
laderen til å lade Hover-1 Comet. Bruk av 
andre uautoriserte lader kan skade 
Hover-1-Comet.

CAUTION

LADER DIN COMET

Trykk og hold 3 sekunder for å slå PÅ.
Når scooterdisplayet er på, Trykk to ganger 
for å slå frontlykten på eller av.
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FORBEREDE SCOOTEREN
LES DE FØLGENDE INSTRUKSJONENE NØYE

 SLIK FESTER DU STYRET OG BJELLEN
1. Festes venstre side av styret ved å sette det inn i kontaktene og dreie 
det mot urviseren, i riktig retning.
2. Fest bjellen på høyre side av styret.
3. Festes høyre side av styret ved å sette det inn i kontaktene og dreie 
det mot urviseren, i riktig retning.
4. Trekk til skruen på bjellen med en skiftenøkkel.

MERK: Hvis styret ikke fester spyle til rammen, kan det hende du må skifte 
plassering av gass- og bremseanordningen på riktig måte. Stram eller 
løsne gass- og bremseanordningen med den medfølgende 
sekskantnøkkelen, og pass på at de IKKE berører eller blokkerer styret.

venstre håndtak 

Bjellen

Høyre håndtak 

skiftenøkkelskrue

mot klokken mot klokken
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KNYPPUNKTER
Enkelte deler av Hover-1-debuten din kan skade deg hvis du feiler feil.
Bevegelige og brettbare deler kan kutte huden. Klemmer og 
svingbare deler som bremsespaker kan klemme. Når du bretter og 
bretter ut din Hover-1-eagle, vennligst se etter klemmepunkter der 
mulig skade kan oppstå. Ikke la hånden ligge i disse områdene når 
du bretter eller bretter ut.

BRETT OG BRETT UT KOMET-SCOOTEREN DIN.
Trekk og hold utløserspaken, nær fronten av fotputen, og løft styret opp for å 
brette ut eller dra dem ned for å brette. Du vil høre en klikkelyd i begge 
retninger, dette betyr at den nå er låst på plass.

FOLDING OG UTFOLDELSE

TREKK OG HOLD UTLØSERSPAK-
EN FOR Å LÅSE DEN OPP

LEVER

RAISE OR LOW
ER

21



Det er viktig at du forstår alle elementene i Comet-scooteren din. Hvis 
disse elementene ikke brukes riktig, vil du ikke ha full kontroll over din 
Comet. Før du sykler, lær deg funksjonene til de forskjellige 
mekanismene på scooteren din.

Øv deg på å bruke disse elementene i Comet i lavere hastigheter i et 
flatt, åpent område før du tar enheten ut i offentlige områder.

PRE-RIDE SJEKKLISTE
Forsikre deg om at Cometen din er i ordentlig stand hver gang du 
sykler. Hvis en del av Comet-scooteren ikke fungerer som den skal, 
kan du kontakte kundesupporten.

• Forsikre deg om at batteriet er fulladet før du sykler på scooteren.

• Hvis Comet-scooteren ikke brukes over en lengre periode, kan det 
hende du må lade batteriet hver 2. måned for å opprettholde 
batteriets levetid.

• Bruk egnet sikkerhets- og verneutstyr som tidligere nevnt i 
brukerhåndboken før du bruker enheten.

• Forsikre deg om å bruke komfortable klær og flate sko med lukket 
tå når du bruker enheten.

• Les nøye gjennom bruksanvisningen, som vil hjelpe deg med å 
forklare de grunnleggende arbeidsprinsippene og gi tips om hvordan 
du best kan nyte opplevelsen.

FØR KJØRING

ADVARSEL
Enhver Comet-scooter som ikke 
fungerer som den skal, kan føre til at du 
mister kontrollen og faller. Ikke kjør en 
Comet med en del som er skadet. skift 
ut den skadede delen før du sykler.

22



MANGLENDE Å FØLGE NOEN AV FØLGENDE 
SIKKERHETSFORANSTALTNINGER KAN OG KAN FØRE TIL SKADE PÅ ENHETEN 

DIN, UGYLDIG PRODUSENTENS GARANTI, FØRE TIL EIENDOM SKADE, 
FORÅRSAKE ALVORLIG SKADE PÅ KROPPEN, OG KAN FØRE TIL DØDSFALL.

 
OPERATING YOUR DEVICE
Forsikre deg om at enheten er fulladet før første gangs bruk. Før du slår 
på Comet-scooteren, kjør den som en vanlig sparkescooter for å bli 
komfortabel med enheten før du bruker den med motoren.

Når du er komfortabel med å sykle på scooteren, må du slå den på. 
For at motoren skal aktiveres, må du først begynne å sykle på 
scooteren og deretter skyve gassen ned med tommelen.

For å senke scooteren, skyver du den elektriske bremsen. Dette vil 
stoppe motoren og bremse deg. Trykk også på den mekaniske 
bremsen med foten for å bremse scooteren manuelt.

For å vri, bruk styret for å vri i retningen du ønsker å vri.

Comet-scooteren kan betjenes manuelt hvis du ikke ønsker å bruke 
motoren.

Når du blir komfortabel på enheten, vil du merke at det blir lettere å 
manøvrere. Husk ved høyere hastigheter, det er nødvendig å skifte 
vekt for å overvinne sentrifugalkraften.

Forbered deg på å støtte deg selv hvis du støter på ujevnheter eller 
ujevne overflater, og demonter deretter og før Cometene dine til en 
sikker betjeningsflate.

VEKT- OG HASTIGHETSBEGRENSNINGER
Farts- og vektgrenser er satt for din egen sikkerhet. Ikke overskrid 
grensene som er oppført i "Spesifikasjoner" -delen i denne 
håndboken.

KJØRE DIN COMET SCOOTER

ADVARSEL
Ikke vri skarpt eller i høye hastigheter for å 
unngå fare. Ikke snu eller sykle raskt langs 
bakkene, da det kan føre til 
personskader.

DRIFTSRANGE
Følgende er noen av de viktigste faktorene som vil påvirke 
driftsområdet for enheten din.

• Terreng: Rideavstanden er høyest når du sykler på en jevn, flat 
overflate. Å ri oppover og / eller i ulendt terreng vil redusere 
avstanden betydelig.
• Vekt: En lettere bruker vil ha større rekkevidde enn en tyngre bruker.
• Omgivelsestemperatur: Vennligst kjør og lagre enheten under 
anbefalte temperaturer, noe som vil øke kjøreavstanden; 
batterilevetid og enhetens totale ytelse.
• Hastighet og kjørestil: Opprettholdelse av en moderat og jevn 
hastighet under ridning gir maksimal distanse. Å reise med høye 
hastigheter i lengre perioder, hyppige starter og stopper, tomgang 
og hyppig akselerasjon eller retardasjon vil redusere den totale 
avstanden.

* Ikke prøv å stoppe plutselig, da dette kan føre til personskade eller 
skade på bremseskivene.

Følg alle lokale, statlige og føderale lover for resirkulering, håndtering og 
avhending av litium-ion-batteri.

ADVARSEL
Anstrengelse med overvekt på 
enheten kan øke muligheten for 
personskade eller produktskade.

Når du sykler på Comet Scooter, vil enheten spørre brukeren på 
en rekke måter hvis det er en systemfeil eller utført ulovlig 
operasjon.

Følgende er vanlige forekomster der du vil se sikkerhetsvarsler. 
Disse merknadene skal ikke ignoreres, men passende tiltak bør 
iverksettes for å rette opp ulovlig drift, feil eller feil.

• Forbudte rideoverflater (ujevne, for bratte, utrygge, etc.)
• Batterispenningen er for lav.
• Enheten lader fortsatt.
• Overoppheting, eller motortemperaturen er for høy.
• Når batteriet er i ferd med å gå tom for strøm, vil batteriikonet 
blinke.
• Hvis noen eller begge dekkene er blokkert, stopper enheten 
etter 10 sekunder.
• Når batterinivået er tømt under beskyttelsesmodus, slås 
enhetens motor av etter 15 sekunder.

Mens motoren opprettholder en høy utladningsstrøm under bruk 
(for eksempel å ri opp en bratt skråning over lengre tid), slår 
apparatets motor av etter 15 sekunder.

E-scooteren kan ikke brukes i eksplosiv atmosfære.
Det A-vektede lydtrykknivået for utslipp overstiger ikke 70 dB (A).

Sjekk regelmessig tilstrammingen av de forskjellige bolteelementene, 
spesielt hjulakslene, foldesystemet, styresystemet og bremseakselen.

Det er nødvendig å kontrollere at styresystemet er riktig justert, at alle 
tilkoblingselementer (for eksempel et sammenleggbart system) er 
strammet riktig og ikke ødelagt, og at bremsene og hjulene er i god 
stand;

Denne batteriladeren kan brukes av barn fra 8 år og oppover og 
personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental evne eller mangel 

på erfaring og kunnskap hvis de har fått tilsyn eller instruksjoner om 
bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farer involvert. Barn 
skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold av brukere 
skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
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MANGLENDE Å FØLGE NOEN AV FØLGENDE 
SIKKERHETSFORANSTALTNINGER KAN OG KAN FØRE TIL SKADE PÅ ENHETEN 

DIN, UGYLDIG PRODUSENTENS GARANTI, FØRE TIL EIENDOM SKADE, 
FORÅRSAKE ALVORLIG SKADE PÅ KROPPEN, OG KAN FØRE TIL DØDSFALL.

 
OPERATING YOUR DEVICE
Forsikre deg om at enheten er fulladet før første gangs bruk. Før du slår 
på Comet-scooteren, kjør den som en vanlig sparkescooter for å bli 
komfortabel med enheten før du bruker den med motoren.

Når du er komfortabel med å sykle på scooteren, må du slå den på. 
For at motoren skal aktiveres, må du først begynne å sykle på 
scooteren og deretter skyve gassen ned med tommelen.

For å senke scooteren, skyver du den elektriske bremsen. Dette vil 
stoppe motoren og bremse deg. Trykk også på den mekaniske 
bremsen med foten for å bremse scooteren manuelt.

For å vri, bruk styret for å vri i retningen du ønsker å vri.

Comet-scooteren kan betjenes manuelt hvis du ikke ønsker å bruke 
motoren.

Når du blir komfortabel på enheten, vil du merke at det blir lettere å 
manøvrere. Husk ved høyere hastigheter, det er nødvendig å skifte 
vekt for å overvinne sentrifugalkraften.

Forbered deg på å støtte deg selv hvis du støter på ujevnheter eller 
ujevne overflater, og demonter deretter og før Cometene dine til en 
sikker betjeningsflate.

VEKT- OG HASTIGHETSBEGRENSNINGER
Farts- og vektgrenser er satt for din egen sikkerhet. Ikke overskrid 
grensene som er oppført i "Spesifikasjoner" -delen i denne 
håndboken.

DRIFTSRANGE
Følgende er noen av de viktigste faktorene som vil påvirke 
driftsområdet for enheten din.

• Terreng: Rideavstanden er høyest når du sykler på en jevn, flat 
overflate. Å ri oppover og / eller i ulendt terreng vil redusere 
avstanden betydelig.
• Vekt: En lettere bruker vil ha større rekkevidde enn en tyngre bruker.
• Omgivelsestemperatur: Vennligst kjør og lagre enheten under 
anbefalte temperaturer, noe som vil øke kjøreavstanden; 
batterilevetid og enhetens totale ytelse.
• Hastighet og kjørestil: Opprettholdelse av en moderat og jevn 
hastighet under ridning gir maksimal distanse. Å reise med høye 
hastigheter i lengre perioder, hyppige starter og stopper, tomgang 
og hyppig akselerasjon eller retardasjon vil redusere den totale 
avstanden.

* Ikke prøv å stoppe plutselig, da dette kan føre til personskade eller 
skade på bremseskivene.

Følg alle lokale, statlige og føderale lover for resirkulering, håndtering og 
avhending av litium-ion-batteri.

Når du sykler på Comet Scooter, vil enheten spørre brukeren på 
en rekke måter hvis det er en systemfeil eller utført ulovlig 
operasjon.

Følgende er vanlige forekomster der du vil se sikkerhetsvarsler. 
Disse merknadene skal ikke ignoreres, men passende tiltak bør 
iverksettes for å rette opp ulovlig drift, feil eller feil.

• Forbudte rideoverflater (ujevne, for bratte, utrygge, etc.)
• Batterispenningen er for lav.
• Enheten lader fortsatt.
• Overoppheting, eller motortemperaturen er for høy.
• Når batteriet er i ferd med å gå tom for strøm, vil batteriikonet 
blinke.
• Hvis noen eller begge dekkene er blokkert, stopper enheten 
etter 10 sekunder.
• Når batterinivået er tømt under beskyttelsesmodus, slås 
enhetens motor av etter 15 sekunder.

Mens motoren opprettholder en høy utladningsstrøm under bruk 
(for eksempel å ri opp en bratt skråning over lengre tid), slår 
apparatets motor av etter 15 sekunder.

E-scooteren kan ikke brukes i eksplosiv atmosfære.
Det A-vektede lydtrykknivået for utslipp overstiger ikke 70 dB (A).

Sjekk regelmessig tilstrammingen av de forskjellige bolteelementene, 
spesielt hjulakslene, foldesystemet, styresystemet og bremseakselen.

Det er nødvendig å kontrollere at styresystemet er riktig justert, at alle 
tilkoblingselementer (for eksempel et sammenleggbart system) er 
strammet riktig og ikke ødelagt, og at bremsene og hjulene er i god 
stand;

Denne batteriladeren kan brukes av barn fra 8 år og oppover og 
personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental evne eller mangel 

ADVARSEL
Riktig bruk av bremsen din er 
avgjørende for å sikre sikkert og e�ektivt 
stopp. Ikke bruk brå eller overdreven 
kraft på bremsen for å unngå misbruk 
og potensiell skade. Sett på bremsen 
gradvis og gi deg selv nok plass til å 
komme til et fullstendig stopp trygt.

ADVARSEL
SØK OMMIDLIG MEDISK HJELP HVIS DU 
blir utsatt for noe sto� som sendes ut fra 
batteriet.

på erfaring og kunnskap hvis de har fått tilsyn eller instruksjoner om 
bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farer involvert. Barn 
skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold av brukere 
skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
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MANGLENDE Å FØLGE NOEN AV FØLGENDE 
SIKKERHETSFORANSTALTNINGER KAN OG KAN FØRE TIL SKADE PÅ ENHETEN 

DIN, UGYLDIG PRODUSENTENS GARANTI, FØRE TIL EIENDOM SKADE, 
FORÅRSAKE ALVORLIG SKADE PÅ KROPPEN, OG KAN FØRE TIL DØDSFALL.

 
OPERATING YOUR DEVICE
Forsikre deg om at enheten er fulladet før første gangs bruk. Før du slår 
på Comet-scooteren, kjør den som en vanlig sparkescooter for å bli 
komfortabel med enheten før du bruker den med motoren.

Når du er komfortabel med å sykle på scooteren, må du slå den på. 
For at motoren skal aktiveres, må du først begynne å sykle på 
scooteren og deretter skyve gassen ned med tommelen.

For å senke scooteren, skyver du den elektriske bremsen. Dette vil 
stoppe motoren og bremse deg. Trykk også på den mekaniske 
bremsen med foten for å bremse scooteren manuelt.

For å vri, bruk styret for å vri i retningen du ønsker å vri.

Comet-scooteren kan betjenes manuelt hvis du ikke ønsker å bruke 
motoren.

Når du blir komfortabel på enheten, vil du merke at det blir lettere å 
manøvrere. Husk ved høyere hastigheter, det er nødvendig å skifte 
vekt for å overvinne sentrifugalkraften.

Forbered deg på å støtte deg selv hvis du støter på ujevnheter eller 
ujevne overflater, og demonter deretter og før Cometene dine til en 
sikker betjeningsflate.

VEKT- OG HASTIGHETSBEGRENSNINGER
Farts- og vektgrenser er satt for din egen sikkerhet. Ikke overskrid 
grensene som er oppført i "Spesifikasjoner" -delen i denne 
håndboken.

DRIFTSRANGE
Følgende er noen av de viktigste faktorene som vil påvirke 
driftsområdet for enheten din.

• Terreng: Rideavstanden er høyest når du sykler på en jevn, flat 
overflate. Å ri oppover og / eller i ulendt terreng vil redusere 
avstanden betydelig.
• Vekt: En lettere bruker vil ha større rekkevidde enn en tyngre bruker.
• Omgivelsestemperatur: Vennligst kjør og lagre enheten under 
anbefalte temperaturer, noe som vil øke kjøreavstanden; 
batterilevetid og enhetens totale ytelse.
• Hastighet og kjørestil: Opprettholdelse av en moderat og jevn 
hastighet under ridning gir maksimal distanse. Å reise med høye 
hastigheter i lengre perioder, hyppige starter og stopper, tomgang 
og hyppig akselerasjon eller retardasjon vil redusere den totale 
avstanden.

* Ikke prøv å stoppe plutselig, da dette kan føre til personskade eller 
skade på bremseskivene.

Følg alle lokale, statlige og føderale lover for resirkulering, håndtering og 
avhending av litium-ion-batteri.

Når du sykler på Comet Scooter, vil enheten spørre brukeren på 
en rekke måter hvis det er en systemfeil eller utført ulovlig 
operasjon.

Følgende er vanlige forekomster der du vil se sikkerhetsvarsler. 
Disse merknadene skal ikke ignoreres, men passende tiltak bør 
iverksettes for å rette opp ulovlig drift, feil eller feil.

• Forbudte rideoverflater (ujevne, for bratte, utrygge, etc.)
• Batterispenningen er for lav.
• Enheten lader fortsatt.
• Overoppheting, eller motortemperaturen er for høy.
• Når batteriet er i ferd med å gå tom for strøm, vil batteriikonet 
blinke.
• Hvis noen eller begge dekkene er blokkert, stopper enheten 
etter 10 sekunder.
• Når batterinivået er tømt under beskyttelsesmodus, slås 
enhetens motor av etter 15 sekunder.

Mens motoren opprettholder en høy utladningsstrøm under bruk 
(for eksempel å ri opp en bratt skråning over lengre tid), slår 
apparatets motor av etter 15 sekunder.

E-scooteren kan ikke brukes i eksplosiv atmosfære.
Det A-vektede lydtrykknivået for utslipp overstiger ikke 70 dB (A).

Sjekk regelmessig tilstrammingen av de forskjellige bolteelementene, 
spesielt hjulakslene, foldesystemet, styresystemet og bremseakselen.

Det er nødvendig å kontrollere at styresystemet er riktig justert, at alle 
tilkoblingselementer (for eksempel et sammenleggbart system) er 
strammet riktig og ikke ødelagt, og at bremsene og hjulene er i god 
stand;

Denne batteriladeren kan brukes av barn fra 8 år og oppover og 
personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental evne eller mangel 

Batterier og akkumulatorer skal ikke kastes sammen med 
husholdningsavfall. Resirkuler dem på samlepunktene som er 
gitt for dette formålet. Kontakt de lokale myndighetene eller 
forhandleren for råd om resirkulering. Riktig avhending av 
gamle batterier og akkumulatorer bidrar til å bevare miljøet og 
helsen.

SIKKERHET VARSLER på erfaring og kunnskap hvis de har fått tilsyn eller instruksjoner om 
bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farer involvert. Barn 
skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold av brukere 
skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
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MANGLENDE Å FØLGE NOEN AV FØLGENDE 
SIKKERHETSFORANSTALTNINGER KAN OG KAN FØRE TIL SKADE PÅ ENHETEN 

DIN, UGYLDIG PRODUSENTENS GARANTI, FØRE TIL EIENDOM SKADE, 
FORÅRSAKE ALVORLIG SKADE PÅ KROPPEN, OG KAN FØRE TIL DØDSFALL.

 
OPERATING YOUR DEVICE
Forsikre deg om at enheten er fulladet før første gangs bruk. Før du slår 
på Comet-scooteren, kjør den som en vanlig sparkescooter for å bli 
komfortabel med enheten før du bruker den med motoren.

Når du er komfortabel med å sykle på scooteren, må du slå den på. 
For at motoren skal aktiveres, må du først begynne å sykle på 
scooteren og deretter skyve gassen ned med tommelen.

For å senke scooteren, skyver du den elektriske bremsen. Dette vil 
stoppe motoren og bremse deg. Trykk også på den mekaniske 
bremsen med foten for å bremse scooteren manuelt.

For å vri, bruk styret for å vri i retningen du ønsker å vri.

Comet-scooteren kan betjenes manuelt hvis du ikke ønsker å bruke 
motoren.

Når du blir komfortabel på enheten, vil du merke at det blir lettere å 
manøvrere. Husk ved høyere hastigheter, det er nødvendig å skifte 
vekt for å overvinne sentrifugalkraften.

Forbered deg på å støtte deg selv hvis du støter på ujevnheter eller 
ujevne overflater, og demonter deretter og før Cometene dine til en 
sikker betjeningsflate.

VEKT- OG HASTIGHETSBEGRENSNINGER
Farts- og vektgrenser er satt for din egen sikkerhet. Ikke overskrid 
grensene som er oppført i "Spesifikasjoner" -delen i denne 
håndboken.

DRIFTSRANGE
Følgende er noen av de viktigste faktorene som vil påvirke 
driftsområdet for enheten din.

• Terreng: Rideavstanden er høyest når du sykler på en jevn, flat 
overflate. Å ri oppover og / eller i ulendt terreng vil redusere 
avstanden betydelig.
• Vekt: En lettere bruker vil ha større rekkevidde enn en tyngre bruker.
• Omgivelsestemperatur: Vennligst kjør og lagre enheten under 
anbefalte temperaturer, noe som vil øke kjøreavstanden; 
batterilevetid og enhetens totale ytelse.
• Hastighet og kjørestil: Opprettholdelse av en moderat og jevn 
hastighet under ridning gir maksimal distanse. Å reise med høye 
hastigheter i lengre perioder, hyppige starter og stopper, tomgang 
og hyppig akselerasjon eller retardasjon vil redusere den totale 
avstanden.

* Ikke prøv å stoppe plutselig, da dette kan føre til personskade eller 
skade på bremseskivene.

Følg alle lokale, statlige og føderale lover for resirkulering, håndtering og 
avhending av litium-ion-batteri.

Når du sykler på Comet Scooter, vil enheten spørre brukeren på 
en rekke måter hvis det er en systemfeil eller utført ulovlig 
operasjon.

Følgende er vanlige forekomster der du vil se sikkerhetsvarsler. 
Disse merknadene skal ikke ignoreres, men passende tiltak bør 
iverksettes for å rette opp ulovlig drift, feil eller feil.

• Forbudte rideoverflater (ujevne, for bratte, utrygge, etc.)
• Batterispenningen er for lav.
• Enheten lader fortsatt.
• Overoppheting, eller motortemperaturen er for høy.
• Når batteriet er i ferd med å gå tom for strøm, vil batteriikonet 
blinke.
• Hvis noen eller begge dekkene er blokkert, stopper enheten 
etter 10 sekunder.
• Når batterinivået er tømt under beskyttelsesmodus, slås 
enhetens motor av etter 15 sekunder.

Mens motoren opprettholder en høy utladningsstrøm under bruk 
(for eksempel å ri opp en bratt skråning over lengre tid), slår 
apparatets motor av etter 15 sekunder.

E-scooteren kan ikke brukes i eksplosiv atmosfære.
Det A-vektede lydtrykknivået for utslipp overstiger ikke 70 dB (A).

Sjekk regelmessig tilstrammingen av de forskjellige bolteelementene, 
spesielt hjulakslene, foldesystemet, styresystemet og bremseakselen.

Det er nødvendig å kontrollere at styresystemet er riktig justert, at alle 
tilkoblingselementer (for eksempel et sammenleggbart system) er 
strammet riktig og ikke ødelagt, og at bremsene og hjulene er i god 
stand;

Denne batteriladeren kan brukes av barn fra 8 år og oppover og 
personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental evne eller mangel 

WARRANTY
For garantiinformasjon, vennligst besøk oss på:
www.hover-1.eu
 

GARANTI

Påfør Serienummeretikett Her:

IMPORTERT AV: DGL GROUP LTD, UK, LE4 8AT, STORBRITANNIA
DGL GROUP LTD, EU, 47877, TYSKLAND

For kundeservice, vennligst kontakt
+46 (0) 70 092 02 73 / info@letmerepair.se

For andre land, vennligst skann QR-koden nedenfor for mer 
informasjon.

FEILSØKING

på erfaring og kunnskap hvis de har fått tilsyn eller instruksjoner om 
bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farer involvert. Barn 
skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold av brukere 
skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
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Les informasjonen 
som følger med fra 
produsenten

Bruk verneutstyr

ADVARSEL ADVARSEL



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

EC SAMSVARSERKLÆRING

Følgende informasjon er bare for EU-medlemsland: Merket som 
vises til høyre er i samsvar med direktivet om avfall om elektrisk 
og elektronisk utstyr 2012/19 / EU (WEEE). Merket indikerer kravet 
om IKKE å kaste utstyret som usortert kommunalt avfall, men 
bruker retur- og innsamlingssystemene i henhold til lokal lov.

WEEE DIRECTIVE
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GJENVINNING
Dette produktet har det selektive 
sorteringssymbolet for avfall elektrisk og 
elektronisk utstyr (WEEE). Dette betyr at dette 
produktet må håndteres i henhold til europeisk 
direktiv 2012/19 / EU for å bli resirkulert eller 
demontert for å minimere miljøpåvirkningen.
Brukeren har valget å gi produktet til en 
kompetent gjenvinningsorganisasjon eller til 
forhandleren når han kjøper nytt elektrisk eller 
elektronisk utstyr.

Dobbel isolasjon

Kun for innendørs bruk

Polariteten til 
utgangsterminalene
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LADER ETIKETT

SCOOTERMERKET

Modell: EU-H1-COMT
Spenning: 29.4 V      1.0 A       
Maksimal Vekt: 150 lbs / 68 kg
Minimum Vekt: 44 lbs / 20 kg
Topphastighet: Opp til 10 mph (16 km/h) 
Vekt: 21.1 lbs /9.6 kg
Motor: 200 W
Batterikapasitet: 4.0 Ah
Batteritype: Oppladbart litium-ion-batteri
Fabrikk-ID: FKIS-R8
Laget i: Dongguan, Guangdong, China
Brukes bare med FY0422941000B / FY0422941000E forsyningsenhet 
IMPORTERT AV: DGL GROUP LTD, UK, LE4 8AT, STORBRITANNIA

DGL GROUP LTD, EU, 47877, TYSKLAND

COMET

LAGET I KINA
Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Drift er underlagt 
følgende to forhold: (1) Denne enheten kan ikke forårsake skadelig 
interferens, og (2) denne enheten må godta all mottatt interferens, 
inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket drift.
ADVARSEL - For å redusere risikoen for personskader, må 
brukeren lesebruksanvisningen. Oppbevares innendørs når 
den ikke er i bruk.

ELECTRIC   FOLDING   SCOOTER

MODELLO:

INGRESSO:

PRODUZIONE:

WYPRODUKOWANO W CHINACH

BRUK MED: BRUK MED:

ELECTRIC   FOLDING   SCOOTER

MODELLO:

INGRESSO:

PRODUZIONE:

WYPRODUKOWANO W CHINACH



IMPORTERT AV: DGL GROUP LTD, UK, LE4 8AT, STORBRITANNIA
DGL GROUP LTD, EU, 47877, TYSKLAND

IMPORTERT AV: DGL GROUP LTD, UK, LE4 8AT, STORBRITANNIA
DGL GROUP LTD, EU, 47877, TYSKLAND

IMPORTERT AV:
DGL GROUP LTD, UK, LE4 8AT, STORBRITANNIA
DGL GROUP LTD, EU, 47877, TYSKLAND
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FOR SIKKERHET, LES VENNLIGT HELE BRUKSANVISNINGEN 
FØR DU BRUKER HOVER-1 COMET.

MANGLENDE Å FØLGE OVENSTIGE 
INSTRUKSJONER OG ANDRE MISSE KAN 

RESULTATE I DØD ELLER ALVORLIG SKADE ELLER 
SKADE PÅ PRODUKTET.
BRUK PÅ EGEN RISIKO.

Bruk alltid riktig verneutstyr, for eksempel hjelmer. 
Hjelmer skal passe ordentlig med hakestroppen 
på plass, slik at den gir beskyttelse for hele hodet.
Unngå hindringer og glatte overflater som kan 
føre til tap av balanse eller trekkraft og føre til fall.
Ikke start på steinete, glatte, sandete, grusaktige, 
skrånende eller våte overflater.
Rytterne skal være minst 8 år gamle og 120 cm 
høye.

•

•

•

•

Maksimal vektbelastning er 68 kg.
Tilsyn med voksne kreves.
Bruk alltid sko.
Bruk aldri i nærheten eller rundt
motorkjøretøy.
Ikke kjør om natten.

•
•
•
•

•

HOVER-1 MODELL: EU-H1-COMT

Bruk bare den medfølgende laderen med denne 
scooteren.
Bruk bare den medfølgende batteripakken med
denne scooteren.(25.2V, 4.0Ah)

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

•

•
Du må overholde alle gjeldende lokale, statlige og 
føderale lover når du bruker denne enheten.
Bruk en godkjent hjelm og passende
sikkerhetsutstyr.
Ikke kjør med kjøretøy etter å ha brukt medisiner
eller alkohol.
Ikke kjør uten riktig trening og veiledning.

•

•

•

•

Ikke kjør i høye hastigheter, i bratte bakker eller i 
steinete eller ujevnt terreng.
Ikke ta med passasjerer.
Ikke utfør stunts, triks eller sving skarpt.
Ikke la være uten tilsyn mens du lader.
Ikke lad i mer enn 5 timer. La avkjøle før lading.

•

•
•
•
•

ADVARSEL: Brannfare - Ingen Deler Som 
Kan Repareres av Brukeren

ADVARSEL - FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR 
SKADER, MÅ BRUKEREN LESE 
INSTRUKSJONSMANUALEN
AVERTISSEMENT-POUR PRÉVENIR LES BLESSURES, 

ADVARSEL

ADVARSEL

For din sikkerhet, les 
brukerhåndboken nøye, 
forstå og godta alle 
sikkerhetsinstruksjonene. 
Brukere tar ansvar for tap og 
skader som skyldes feil bruk.
Hvis enheten ikke vil bli brukt 
på en lengre periode,
husk å lade den opp minst en 
gang i måneden for 
vedlikehold av batterier.

•

•

•

Batteriprodusent: 
Shenzhen Longting 
Technology Co., LTD
Batterimodell: 
LT1865-HL21
Inngangsspenning: DC 29.4V
Inngangsstrøm: 1A MAX  
Laget i Kina

ADVARSEL

LAGET I KINA



@RideHover1

@RideHover1

@RideHover1

@RideHover1

www.Hover-1.eu


