
ORIGINGAL INSTRUKTION
 EU-H1-COMT

ELEKTRISK FALLSKOTARE

COMET

Läs Bruksanvisningen



HJÄLMAR 
SPARAR
LIV!
Bär alltid en korrekt monterad hjälm som 
uppfyller CPSC- eller CE-säkerhetsnormerna 
när du åker på din skoter.

Rätt Montering:
Se till att din hjälm 
täcker din panna.

Felaktig montering:
Pannan är utsatt och 
utsatt för allvarlig skada.
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VARNING
Som med alla mekaniska komponenter utsätts 
Hover-1 Comet för slitage och höga 
spänningar. Olika material och komponenter 
kan reagera på slitage eller trötthet på olika 
sätt. Om designens livslängd har överskridits kan 
det plötsligt misslyckas och eventuellt orsaka 
skador på ryttaren. Alla former av sprickor, repor 
eller färgförändringar i mycket stressade 
områden indikerar att komponentens livslängd 
har uppnåtts och att den bör bytas ut. Kör inte 
på ett missbrukande sätt.

I denna handbok indikerar FÖRSIKTIGHET stecknet 
en farlig situation som, om den inte undviks, kan 
orsaka mindre eller måttlig skada.

VARNING

VARNING
I den här handboken indikerar VARNING stecknet 
en farlig situation som, om den inte undviks, kan 
orsaka dödsfall eller allvarlig personskada.

Stor försiktighet bör iakttas med Hover-1 Comet 
när du fälls eller veckas ut. Om du inte förstår hur 
man använder spakarna, besök 
www.Hover-1.eu

RID INTE DIN HOVER-1 Comet UTAN ALLA 
UTSLÄPPAR SÄKERLÅST.

VARNING
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LÄS VÄNLIGT ANVÄNDARHANDBOKEN THOROUGHLY.
Underlåtenhet att följa de grundläggande 

anvisningarna och säkerhetsåtgärderna som anges i 
bruksanvisningen kan leda till skador på din enhet, 

annan egendomskada, allvarlig kroppsskada och till 
och med dödsfall.

Tack för att du köpte Hover-1 Comet. Vänligen läs alla instruktioner 
noggrant innan du använder och förvara denna manual för 
framtida användning och referens.

Den här bruksanvisningen gäller Hover-1 Comet.

• För att undvika faror som orsakas av kollisioner, fall och förlust av 
kontroll, vänligen lära dig att rida på Comet på ett säkert sätt.

• Du kan lära dig driftsförmåga genom att läsa produktmanualen 
och titta på videor.

• Denna manual innehåller bruksanvisningar och 
försiktighetsåtgärder. Användare måste läsa den noggrant och 
följa instruktionerna.

• Alla användare är ansvariga för alla konsekvenser som orsakas 
av brott mot varningsinnehåll eller snabba åtgärder. Hover-1 kan 
inte hållas ansvarigt.

• Kontrollera att alla anslutningskomponenter är ordentligt 
säkrade och inte skadade före varje användning.

UPPMÄRKSAMHET
1. Använd endast den medföljande laddaren med denna skoter.
Laddare tillverkare: SHENZHEN FUYUANDIAN POWER CO.,LTD
Modell: FY0422941000B/FY0422941000E
Batteriladdaren FY0422941000B/FY0422941000E ska endast 
användas med E-Scooter EU-H1-COMT.
Om laddarens nätsladd är skadad måste den ersättas av Hover-1 
eller en av Hover-1s serviceagenter för att undvika faror.
2. Laddarens driftstemperaturområde är 32- 104° F (0 - 40 ° C).
3. Drifttemperaturområdet för E-Scooter är 0 - 40 ° C (32 - 104 ° F).
4. Kör inte på isiga eller hala ytor
5. Läs bruksanvisningen och varningsetiketter innan du åker.
6. Förvara Comet i en torr, ventilerad miljö.
7. When transporting the Comet, avoid violent crashes or impact.

VARNING!
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LÅG TEMPERATURVARNING
Lågtemperatur påverkar smörjningen av rörliga delar inuti 
Cometen, vilket ökar det inre motståndet. Samtidigt, vid låga 
temperaturer, kommer urladdningskapaciteten och batteriets 
kapacitet att minska avsevärt.

Var försiktig när du kör Comet i kalla temperaturer (under 40 grader 
F).

Om du gör det kan du öka risken för mekaniska fel på skoter, vilket 
kan leda till skador på din enhet, andra skador på egendom, 
allvarlig kroppsskada och till och med dödsfall.

SÄKERHETS INSTRUKTIONER
• Håll enheten borta från värmekällor, direkt solljus, luftfuktighet, 
vatten och andra vätskor.

• Använd inte enheten om den har utsatts för vatten, fukt eller 
andra vätskor för att förhindra elektrisk stöt, explosion och / eller 
skada på dig själv och skador på enheten.

• Använd inte enheten om den har tappats eller skadats på något 
sätt.

• Reparationer på elektrisk utrustning ska endast utföras av 
tillverkaren. Felaktig reparation upphäver garantin och kan leda 
användaren till allvarlig risk.

• Punktera eller skada inte produktens utsida på något sätt.

• Håll enheten fri från damm, ludd etc.

• Använd inte den här enheten för något annat än avsedd 
användning eller syfte. Om du gör det kan det skada enheten eller 
leda till egendomsskador, personskador eller dödsfall.

• Den här produkten är inte en leksak. Förvara utom räckhåll för 
barn.

• Utsätt inte batterier, batteripaket eller batterier som är 
installerade för hög värme, som direkt solljus eller öppen eld.

• Låt inte händer, fötter, hår, kroppsdelar, kläder eller liknande 
föremål komma i kontakt med rörliga delar, hjul eller drivande tåg 
medan Comet körs.
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• Använd inte eller låt andra använda Hover-1-Cometen, förrän 
användaren förstår alla instruktioner, varningar och 
säkerhetsfunktioner som beskrivs i denna manual.

• Kontakta din läkare om du har ett medicinskt tillstånd som kan 
påverka din förmåga att använda Hover-1 Comet.

• Personer med huvud-, rygg- och nacksjukdomar eller tidigare 
operationer till kroppens områden rekommenderas inte att 
använda denna Hover-1-Comet.

• Operera inte om du är gravid, har ett hjärtsjukdom eller har 
båda.

• Hover-1 Comet kan användas av barn på 15 år och äldre och 
personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller 
brist på erfarenhet och kunskap om de har fått tillsyn eller 
instruktioner om användning av Hover-1 Comet på ett säkert sätt 
och förstå farorna. Barn får inte leka med Hover-1-Comet. 
Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan 
övervakning.

I den här handboken indikerar ovanstående symbol med ordet 
"NOTER" instruktioner eller relevanta fakta som användaren bör 
komma ihåg innan han använde enheten.

I den här handboken indikerar ovanstående symbol med ordet 
”FÖRSIKTIGHET” en farlig situation som, om den inte undviks, kan 
orsaka mindre eller måttlig skada.

I den här handboken indikerar ovanstående symbol med ordet 
”VARNING” en farlig situation som, om den inte undviks, kan orsaka 
dödsfall eller allvarlig personskada.

Vänligen förvara serienumret för garantianspråk samt bevis för köp.

VARNING: Långvarig exponering för UV-strålar, regn och elementen 
kan skada höljesmaterialet. Förvara inomhus när den inte används.
 

VARNING!

VARNING!

SERIENUMMER

VARNING!

OBSERVERA:
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Denna handbok är utformad för att ge dig den information du 
behöver för säker drift och underhåll av din nya Comet-scooter. Läs 
det noggrant innan du kör din Comet.

Comet är en personlig transportör. Vår teknik och 
produktionsprocesser utvecklas med strikta tester för varje 
Comet-skoter. Att använda Comet utan att följa innehållet i den här 
handboken kan leda till skador på din Comet-skoter eller 
kroppsskada.

PAKET INNEHÅLL
• Hover-1 Comet Elektrisk Vikbar Scooter
• Väggladdare
• Bruksanvisning
• Ringlocka+skiftnyckel 
• Snabbstartguide + Stoppkort  

Din Hover-1 Komets serienummer stämplas respektive på 
plattformens botten. Spela in serienumret i det angivna området i 
avsnittet ”GARANTI” i denna manual om din Hover-1-Comet 
kommer att gå förlorad eller stulen.

• Den första regeln i säker ridning är att använda sunt förnuft.

• Olika orter och länder har olika lagar som reglerar ridning på 
elektriska transportmedel på allmänna vägar.

• Du bör kontakta lokala tjänstemän för att säkerställa att du uppfyller 
lokala trafiklagskrav.

• Hover-1 ansvarar inte för biljetter eller kränkningar som ges till ryttare 
som inte följer lokala lagar och förordningar.

• Bär alltid en hjälm som uppfyller CPSC- eller CE-säkerhetsstandarder 
för din säkerhet. Vid en olycka kan en hjälm skydda dig från allvarlig 
skada och i vissa fall till och med döden.

INTRODUKTION

VARNING
Se till att du läser den kompletta 
manualen innan du kör din 
Hover-1-Comet. Underlåtenhet att 
göra det eller att inte följa riktlinjerna 
kan leda till allvarliga skador eller 
dödsfall.

SÄKERHETSÅTGÄRDER
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• Följ alla lokala trafiklagar. Följ röda och gröna lampor, envägsgator, 
stoppskyltar, gångvägar etc.

• Kör med trafiken, inte mot den.

• åka defensivt; förvänta det oväntade.

• Ge fotgängare rätt väg.

• Kör inte för nära fotgängare och varna dem om du tänker passera 
dem bakifrån.

• Saktka ner vid alla gatukorsningar och titta åt vänster och höger 
innan du passerar.

Din elektriska fällscooter från Comet är inte utrustad med reflektorer, 
det rekommenderas inte att du kör under förhållanden med låg sikt.

Om du åker på din skoter under förhållanden med låg sikt, se till att 
ditt LED-lampa är tänd och att du bär ljusa, reflekterande kläder.

Tänk på säkerhet när du åker. Du kan förebygga många olyckor om 
du funderar på säkerhet. Nedan finns en användbar checklista för 
ryttare.

CHECKLISTA

• Kör inte över din kompetensnivå. Se till att du har haft tillräckligt med 
övning med alla funktioner och funktioner i din Comet.

• Kör inte för snabbt - med ökad hastighet kommer ökad risk. Om du 
rör dig med högre hastighet kan små bulor förvandlas till stora stötar, 
vilket kan leda till en högre risk för personskador om en olycka 
inträffar.

• Kör inte med husdjur.

• Innan du kliver på din Comet bör du se till att den är platt på plan 
mark och att strömmen är på.

VARNING
När du åker under förhållanden med 
låg sikt som dimma, skymning eller natt, 
kan du vara svår att se, vilket kan leda 
till en kollision. För att öka din 
säkerhetsnivå, se till att du bär ljusa, 
re�ekterande kläder när du åker i 
dåliga ljusförhållanden.
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• Försök inte öppna eller modifiera din Comet-scooter. Om du gör 
det upphäver tillverkarens garanti och kan leda till att din Comet 
misslyckas, vilket kan leda till personskador eller dödsfall.

• Använd inte Comet på ett sätt som skulle sätta människor eller 
egendom i fara.

• Om du och din kompis rider på Cometskoter, se till att hålla ett 
säkert avstånd mellan varandra för att förhindra kollisioner, skador på 
egendom, allvarliga personskador eller till och med dödsfall.

• Var noga med att hålla fötterna på skoter alltid. Att flytta fötterna 
från din skoter under körning är farligt och kan leda till att skotern 
stannar eller vrider sig åt sidan.

• Använd inte Comet medan du är påverkad av droger och / eller 
alkohol.

• Använd inte Comet när du är rastlös eller sömnig.

• Använd ditt bästa omdöme för att hålla dig borta från farliga 
situationer med din Comet.

• Kör inte din Comet-skoter från trottoarkanter, ramper eller försök att 
arbeta i en skatepark, en tom pool eller på något sätt som liknar en 
skateboard. Missbruk av din Comet, upphäver tillverkarens garanti 
och kan leda till skador eller skador.

• Missa inte din Comet, eftersom det kan skada enheten och orsaka 
fel på operativsystemet som kan leda till skador. Fysiskt missbruk, 
inklusive att tappa din Comet-skoter, upphäver tillverkarens garanti.

• Använd inte i eller i närheten av vattenpölar, lera, sand, stenar, grus, 
skräp eller nära grovt och robust terräng.

• Comet kan användas på asfalterade ytor som är jämna och 
jämna. Om du stöter på ojämn trottoar, vänligen lyft din 
Comet-skoter över och förbi hinder.

• Kör inte i dåligt väder: snö, regn, hagel, snygg, på isiga vägar eller i 
extrem värme eller kyla.

• Böj knäna när du åker på ojämn eller ojämn trottoar för att ta upp 
chocken och vibrationerna och hjälpa dig att hålla balansen.

• Om du är osäker på om du säkert kan åka i en viss terräng, gå av

och bär din Comet. VAR ALLTID FÖR FÖRSIKTIGHETEN.

• Försök inte åka över bulor eller föremål större än ½ tum, även när du 
är förberedd och böjer knäna.

• BETALA uppmärksamhet - titta på var du åker och vara medveten 
om vägen, människor, platser, egendom och föremål runt omkring 
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dig.

• Använd inte Comet-scootern i trånga områden.

• Använd din Comet-scooter med stor försiktighet när du är inomhus, 
speciellt runt människor, fastigheter och smala utrymmen.

• Använd inte Comet medan du pratar, smsar eller tittar på din 
telefon.

• Kör inte på din Comet-skoter där det inte är tillåtet.

• Kör inte din Comet nära motorfordon eller på allmänna vägar.

• Kör inte upp eller ner för branta kullar.

• Comet är avsedd för användning av en enskild person, försök INTE 
att använda Comet med två eller flera personer.

• Bär inte någonting när du kör Comet-skoter.

• Personer med brist på balans bör inte försöka använda 
Comet-scootern.

• Gravida kvinnor ska inte använda Comet-skoter.

• Små barn och äldre ska inte använda Comet.

• Tänk alltid på längre tid vid högre hastigheter
 stoppa avstånd.

• Försök inte hoppa på eller utanför din Comet-skoter.

• Försök inte stunts eller trick med din Comet-scooter.

• Kör inte på Comet i mörka eller dåligt upplysta områden.

• Kör inte på Cometen nära eller över gropar, sprickor eller ojämnt 
trottoar eller ytor.

• Använd inte din Comet-scooter off-road.

• Vrid inte skarpt, särskilt inte vid höga hastigheter.

VARNING
Korrekt användning av din broms är avgörande för att 
säkerställa säkert och e�ektivt stopp. För att undvika 
missbruk och potentiell skada, använd inte plötslig eller 
överdriven kraft på bromsarna. Använd bromsarna 
gradvis och ge dig själv tillräckligt med utrymme för att 
säkert stoppa helt.
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• Överskrid inte max- eller minimiviktgränserna.

• Undvik att köra Comet på osäkra platser, inklusive nära områden 
med brandfarlig gas, ånga, vätska, damm, fiber, vilket kan orsaka 
brand- och explosionsolyckor.

• Använd inte nära pooler eller andra vattendrag.

• När du lämnar scootern utan tillsyn, se till att låsa den för att undvika 
användning av andra som orsakar skada på sig själva och skada på 
eller stöld av scootern.

• Varje last som är fäst på styret påverkar fordonets stabilitet."

• Trafiken i staden har många hinder att korsa, till exempel 
trottoarkanter eller trappsteg. Det rekommenderas att undvika 
hinderhopp. Det är viktigt att förutse och anpassa din bana och 
hastighet till en fotgängare innan du korsar dessa hinder. Det 
rekommenderas också att gå ur fordonet när dessa hinder blir farliga 
på grund av deras form, höjd eller glidning.

• Förutse i alla fall din bana och din hastighet samtidigt som du 
respekterar vägkoden, trottoarkoden och den mest utsatta. Korsa de 
skyddade passagerna medan du går.

• Eliminera alla skarpa kanter orsakade av användning.

• Ta i alla fall hand om dig själv och andra.

• Vidarekoppla inte fordonets användning.

• Varning, bromsen kan bli varm att använda. Rör inte vid 
användning.

• Tillbehör och andra föremål som inte är godkända av tillverkaren 
får inte användas.

• Kom närmare din säljare så att han kan hänvisa dig till en lämplig 
utbildningsorganisation.

• De själv åtdragande muttrarna såväl som de andra själv 
åtdragande fästena kan tappa sin effektivitet och att de kan 
behöva dras åt igen.

VARNING
När du åker under förhållanden med låg sikt som dimma, 
skymning eller natt, kan du vara svår att se, vilket kan leda 
till en kollision. Använd dessutom ljusa, re�ekterande 
kläder när du åker i dåliga ljusförhållanden.
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VARNING
Det kan vara ytterligare risk för skador om du använder 
din skoter på fel sätt. Detta inkluderar, men är inte 
begränsat till:

• Hoppa din skoter
• Att köra över skräp eller hinder
• Utför stunts
• Åka i terräng
• Rider snabbt
• Tävla med andra ryttare
• Ridning på ovanligt sätt

De ovan nämnda exemplen lägger stress till varje del 
av din skoter och kan leda till långsiktiga skador på 
enheten. Skador på din skoter kan leda till en olycka 
eller öka din risk för skador. Använd din skoter korrekt för 
att minska risken för skador.

• Håll säkra bromsavstånd under vått väder.

• Parkeringsenhetens stativ ska vara inkopplad när fordonet inte 
används.

• Det är strängt förbjudet för användare själva att ersätta 
friktionskomponenter eller slitdelar.

• Med tanke på säkerhet är det nödvändigt att använda en låsning 
när den inte används för att undvika icke-auktoriserad användning 
och för att undvika att andra missbrukar det och skadas."

• När du är bekväm att köra på skoter, slå på den. Du måste först 
sparka av marken och sedan trycka på gasreglaget för att motorn 
ska starta. En lägsta hastighet på 1,8 mph (3 km / h) måste uppnås 
innan du kan använda gasspjället för att sakta ner skoter, tryck på 
den elektriska bromsen.

VARNING ! Precis som för alla mekaniska komponenter utsätts ett 
fordon för höga spänningar och slitage. De olika materialen och 
komponenterna kan reagera olika på slitage eller trötthet. Om den 
förväntade livslängden för en komponent har överskridits kan den 
plötsligt bryta och därför riskera att skada användaren. Sprickor, 
repor och missfärgning i områden med höga spänningar indikerar 
att komponenten har överskridit sin livslängd och bör bytas ut.

VARNING: Håll plastbeläggningen borta från barn för att undvika 
kvävning.
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• Utsätt inte enheten för vätska, fukt eller fuktighet för att undvika 
skador på produktens interna kretsar.

• Använd inte slipande rengöringsmedel för att rengöra enheten.

• Utsätt inte enheten för extremt höga eller låga temperaturer 
eftersom det kommer att förkorta den elektroniska enhetens 
livslängd, förstöra batteriet och / eller förvrida vissa plastdelar.

• Kassera inte apparaten i eld eftersom den kan explodera eller 
förbränna.

• Utsätt inte enheten för kontakt med vassa föremål, eftersom det 
kan orsaka repor och skador.

• Låt inte enheten falla från höga platser, eftersom det kan skada 
den interna kretsen.

• Försök inte ta isär enheten.

• Använd endast laddaren från Hover-1.

SKÖTSEL & UNDERHÅLL

VARNING
För att minska risken för skador krävs 
vuxenövervakning. Använd aldrig i vägbanor, 
nära motorfordon, på eller nära branta stigningar 
eller trappor, simbassänger eller andra 
vattendrag; alltid ha skor, och låt aldrig mer än en 
ryttare.

VARNING
Undvik att använda vatten eller andra vätskor för 
rengöring. Om vatten eller andra vätskor kommer in i 
Cometen kommer det att orsaka permanent skada på 
de inre komponenterna.

VARNING
Användare som demonterar Comet-scootern utan 
tillstånd upphäver garantin.

12



BATTERISPECIFIKATIONER
Batterityp: Uppladdningsbart litiumjonbatteri
Laddningstid: Upp till 5 timmar
Batterispänning: 25.2V
Batterikapacitet: 4 Ah
Arbetstemperatur: 32° F - 104° F
Laddningstemperatur: 32 ° F - 104 ° F
Lagringstid: 1 år
Lagringstemperatur: -4 ° F - 104 ° F
Lagringsfuktighet: 5% - 95%

BATTERI UNDERHÅLL
Litiumjonbatteriet är inbyggt i enheten. Demontera inte enheten 
för att ta bort batteriet eller försök att separera det från enheten.

• När du laddar enheten, använd den medföljande 1-poliga 
laddningskabeln eller på annat sätt se till att batteriets 
laddningsvillkor är uppfyllda.

• Anslut eller anslut inte enheten eller batteriet till en 
strömförsörjningsplugg eller direkt till en bils cigarettändare.

• Placera inte enheten eller batterierna nära en eld eller i direkt 
solljus. Uppvärmning av enheten och / eller batteriet kan orsaka 
ytterligare uppvärmning, brott eller antändning av batteriet inuti 
enheten.

• Fortsätt inte ladda batteriet om det inte laddas inom den 
angivna laddningstiden. Om du gör det kan batteriet bli hett, brott 
eller antändas.

För att bevara naturresurserna ska du återvinna eller kassera 
batterierna ordentligt. Denna produkt innehåller litiumjonbatterier. 
Lokala, statliga eller federala lagar kan förbjuda bortskaffande av 
litiumjonbatterier i vanligt skräp. Kontakta din lokala 
avfallsmyndighet för information om tillgängliga återvinnings- och 
/ eller bortskaffningsalternativ.

BATTERIER OCH UNDERHÅLL

VARNING
Underlåtenhet att följa de 
säkerhetsföreskrifter som anges 
nedan kan leda till allvarlig 
kroppsskada och / eller död.
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• Försök inte ändra, byta eller byta batteri.

• Använd inte enheten om batteriet börjar avge lukt, överhettas eller 
börjar läcka.

• Rör inte vid något läckande material eller andas in ångor som 
släpps ut.

• Låt inte barn och djur röra batteriet.

• Batteriet innehåller farliga ämnen, öppna inte batteriet eller sätt i 
något i batteriet.

• Använd endast laddaren från Hover-1.

• Försök inte ladda enheten om batteriet har laddats ut eller avger 
några ämnen. I så fall ska du omedelbart distansera dig från batteriet 
vid brand eller explosion.

• Litiumjonbatterier anses vara farliga material. Följ alla lokala, statliga 
och federala lagar när det gäller återvinning, hantering och 
kassering av litiumjonbatterier.

• Denna batteriladdare kan användas av barn från 15 år och uppåt 
och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller 
brist på erfarenhet och kunskap om de har fått tillsyn eller instruktioner 
om användning av apparaten på ett säkert sätt och förstår farorna 
inblandade. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och 
användarunderhåll får inte utföras av barn utan övervakning.

Varning: Denna batteriladdare kan inte ladda 
icke-uppladdningsbara batterier.
Under laddning måste batteriet placeras i ett väl ventilerat område. 

VARNING
SÖK OMMÅLLIG Medicinsk hjälp om du 
utsätts för något ämne som utsänds från 
batteriet.
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• Kontrollera skruvarna som anges i diagrammet nedan 
var tredje månad.Om detektera några förlorade delar, dra åt 
igen med den medföljande skiftnyckeln.
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EU-H1-COMT
9.6 kg (21.1 lbs) 
68 kg(150 lbs)
20 kg (44 lbs)
Up to 16 km/h (10 mph) 
Up to 8 km (5 miles) 

200 W
Lithium-ion 
200W Borstlös 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)
Icke-pneumatiska Solida Däck
6 ”Fram & 5,5” bak
Elektroniska Och Mekaniska Bromsar

Modell:
Nettovikt:

Max Stödvikt:
Min Stödvikt:

Högsta Hastighet:
Max avstånd:

Maximal Kontinuerlig 
Nominell Effekt:

Batterityp:
Motor Kraft:
Batterivolt:

Batterikapacitet:
Strömkrav:

Ovikts storlek:

Vikta storlek:

Däcktyp:
Däckstorlek:

Broms typ:

SPECIFIKATIONER

DELLISTA

A. Skoter

B. Hantera Staplar

C. Väggladdare

D. Rycka

E. Ringlocka+skiftnyckel
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HOVER-1 COMET DIAGRAM

FUNKTIONER / DELAR
1. Elbroms
2. LCD skärm
3. Elektrisk gasreglage
4. Styret
5. Strömknapp
6. klocka
7. Låsklämma
8. Justering av rattstång / höjd

9. Fällbar frigöringsspak
10. Fotplatta
11. Mekanisk broms
12. Bakre navmotor
13. Cykelställ
14. Laddningshamn
15. Ljus runt polen
16. Ljus under däck

1 2 3

5

7

8
15

9
10

11

12

13
14

16

4

6
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HOVER-1 COMET DIAGRAM

LCD SKÄRM

STRÖMKNAPPEN

LCD SKÄRM STRYPA

KLOCKA

ELEKTRISK BROMS

HOPFÄLLBAR
KLÄMMA

HASTIGHETSMÄTARE

BATTERIINDIKATOR
Visar din nuvarande batteritid.

KRAFT /  FUNKTIONSKNAPP
Tryck och håll 3 sekunder för att slå PÅ.

Visar din nuvarande hastighet i Mph.

Tryck 3 gånger oavbrutet för att växla 
mellan mph och km/tim.
  

Mph
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VARNING
Varje Comet som inte fungerar korrekt kan 
göra att du tappar kontrollen och faller. 
Inspektera hela enheten noggrant före 
varje körning och kör inte den förrän 
några problem har rättats.

LADDA ENHETEN
• Se till att laddningsporten är ren och torr.
• Se till att det inte finns damm, skräp eller smuts i porten.
• Anslut laddaren till ett jordat vägguttag.
• Anslut kabeln till strömförsörjningen (100V ~ 240V; 50/60 Hz).
• Rikta in och anslut laddkabeln med 1 stift i laddningsporten på 
Comet Scooter. (Tvinga inte eller böja laddningskabeln så att den 
kan orsaka anteckningarna att böjas eller brytas.)
• Laddningsindikatorn på själva laddaren bör ändras till RÖD, vilket 
indikerar att din enhet nu laddas.
• När den röda indikatorlampan på laddaren blir GRÖN, är enheten 
fulladdad.
• När du har laddat din Comet Scooter helt, koppla ur laddaren 
från enheten och från vägguttaget.
• Stäng av din Comet Scooter när du laddar.

Använd bara den medföljande laddkabeln och 
laddaren för att ladda din Hover-1-Comet. Att 
använda någon annan obehörig laddare kan 
skada din Hover-1-Comet.

VARNING

LADDA DIN Comet
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LÄS FÖLJANDE INSTRUKTIONER NOGA
 FÄSTER STYRENA OCH RINGKLOCKAN
1. Fäst det vänstra styret genom att placera det i passande uttag och 
vrid det moturs i rätt riktning.
2. Fäst ringklockan till höger cykelstyre.
3. Fäst det höger styret genom att placera det i passande uttag och 
vrid det moturs i rätt riktning.
4. Dra åt skruven på ringklockan med en skiftnyckel.

NOTERA: Om styret inte fäster spola i ramen, kan du behöva ändra 
platsen för gasreglaget och bromsenheten på rätt sätt. Dra åt eller lossa 
gasspjället och bromsenheten med den medföljande sexkantsnyckeln 
och se till att de INTE berör eller blockerar styret.

FÖRBEREDA DIN SCOOTER

Vänstra styret 

Klocka

Höger styret 

Skiftnyckel Skruva

MOTURS MOTURS

20



Vissa delar av din Hover-1-Comet kan skada dig om du misshandlar 
det.Rörliga och fällbara delar kan skära huden. Klämmor och svängbara 
delar som bromsspakar kan klämma fast. Vid hopfällning och utfoldning 
av din Hover-1-Comet, vänligen se efter klämpunkter där möjliga skador 
kan uppstå. Lämna inte din hand i dessa områden under vikning eller 
utfoldning.

KLÄM PUNKTER

FÄLLA UT OCH FÄLLA UT DIN SKOTER
Dra och håll i frigöringsspaken, nära fotplattans framsida, och lyft styret 
uppåt för att fällas ut eller dra dem ner för att fällas. Du kommer att höra ett 
klickljud i båda riktningarna, det betyder att det nu är låst på plats.

VIKNING OCH UTBREDNING

DRA OCH HÅLL I 
FRIGÖRINGSSPAKEN 

FÖR ATT LÅSA UPP

DŹWIGNIA

PODNOSZENIE LUB DO
LNE
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Det är viktigt att du förstår alla delar av din Comet-scooter. Om dessa 
element inte används korrekt har du inte full kontroll över din Comet. 
Innan du åker, lära dig funktionerna för de olika mekanismerna på din 
skoter.

Öva på att använda dessa delar av din Comet i långsammare 
hastigheter i ett plant, öppet område innan du tar ut enheten i 
allmänna utrymmen.

CHECKLISTA
Se till att din Comet är i rätt skick varje gång du åker. Om en del av 
Comet-scootern inte fungerar korrekt, vänligen kontakta vårt 
kundtjänstcenter.

• Se till att batteriet är fulladdat innan du kör på din skoter.

• Om Comet-scootern inte används under en längre tid kan du 
behöva ladda batteriet varannan månad för att upprätthålla 
batteriets livslängd.

• Bär all lämplig säkerhets- och skyddsutrustning som tidigare nämnts 
i användarhandboken innan du använder enheten.

• Se till att du bär bekväma kläder och platta skor med slutet tå när 
du använder enheten.

• Läs noggrant bruksanvisningen som hjälper dig att förklara de 
grundläggande arbetsprinciperna och ge tips om hur du bäst kan 
njuta av din upplevelse.

FÖR RIDNING

VARNING
Varje Comet Scooter som inte fungerar 
korrekt kan göra att du tappar 
kontrollen och faller. Kör inte på en 
Comet med en del som är skadad. byt 
ut den skadade delen innan du kör.
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MISSLYCKANDE MED ATT FÖLJA NÅGOT AV FÖLJANDE 
SÄKERHETSFÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER KAN OCH KAN LEDA TILL SKADA 

PÅ DIN ENHET, GÖRA DIN TILLVERKARE AV GARANTI, LEDA TILL 
FASTIGHETSKADA, ORSAKA ALLVARLIGA SKADOR PÅ KROPPEN OCH 

KAN LEDA TILL DÖDSFALL. 

ANVÄNDA DIN ENHET
Se till att enheten är fulladdad innan den första användningen. Innan 
du startar din Comet-scooter ska du köra den som en vanlig 
spark-scooter för att bli bekväm med enheten innan du använder 
den med motorn.

Slå på den när du är bekväm att köra på skoter. För att motorn ska 
kunna aktiveras måste du först börja åka på skoter och sedan trycka 
ner gasreglaget med tummen.

Tryck ner den elektriska bromsen för att bromsa ner skoter. Detta 
kommer att stoppa motorn och sakta ner dig. Tryck också på den 
mekaniska bromsen med foten för att manuellt sakta ner skoter.

För att vrida, använd styret för att vrida i den riktning du vill vända.

Cometskotern kan manuellt köras om du inte vill använda motorn.

När du blir bekväm på enheten kommer du att märka att det blir 
lättare att manövrera. Kom ihåg vid högre hastigheter, det är 
nödvändigt att flytta din vikt för att övervinna centrifugalkraften.

Förbered dig på att stötta dig själv om du stöter på ojämnheter eller 
ojämna ytor, demontera sedan och bär din Comet till en säker 
arbetsyta.

VÄG- OCH HASTIGHETSBEGRÄNSNINGAR
Hastighets- och viktgränser är inställda för din egen säkerhet. 
Överskrid inte gränserna i avsnittet "Specifikationer" i denna handbok.

RIDA DIN COMET SCOOTER

VARNING
Vrid inte skarpt eller med hög hastighet för 
att undvika fara. Vrid eller cykla inte 
snabbt längs sluttningarna, eftersom det 
kan orsaka skador.

DRIFTSOMRÅDE
Följande är några av de viktigaste faktorerna som kommer att 
påverka enhetens driftsområde.

• Terräng: Ridavståndet är högst när man rider på en slät, plan yta. 
Att åka uppåt och / eller i grov terräng minskar avståndet avsevärt.
• Vikt: En lättare användare kommer att ha ytterligare räckvidd än 
en tyngre användare.
• Omgivningstemperatur: Kör och förvara enheten under 
rekommenderade temperaturer, vilket ökar köravståndet. batteriets 
livslängd och enhetens totala prestanda.
• Hastighet och körstil: Att upprätthålla en måttlig och jämn hastighet 
under ridning ger maximalt avstånd. Att resa med hög hastighet 
under längre perioder, ofta startar och stoppar, tomgång och 
frekvent acceleration eller retardation minskar det totala avståndet.

* Försök inte stoppa plötsligt eftersom det kan leda till skador eller 
skador på bromsskivorna.

Följ alla lokala, statliga och federala lagar när det gäller återvinning, 
hantering och kassering av litiumjonbatteri.

VARNING
Övervikt ansträngning på enheten 
kan öka risken för personskador eller 
produktskador.

När du kör på din Comet Scooter kommer enheten att uppmana 
användaren på olika sätt om det finns ett systemfel eller olaglig 
operation.

Följande är vanliga händelser där du ser säkerhetsvarningar. 
Dessa meddelanden bör inte ignoreras, men lämpliga åtgärder 
bör vidtas för att korrigera olaglig operation, fel eller fel.

• Förbjudna ridytor (ojämna, för branta, osäkra etc.)
• Batterispänningen är för låg.
• Enheten laddas fortfarande.
• Överhettning, eller motortemperaturen är för hög.
• När batteriet håller på att ta slut, blinkar batteriikonen.
• Om ett eller båda däcken är blockerade stannar enheten efter 
10 sekunder.
• När batterinivån har tappats under skyddsläget släcks enhetens 
motor efter 15 sekunder.

Samtidigt som en hög urladdningsström upprätthålls under 
användning (som att köra upp en brant sluttning under en lång 
tid) kommer enhetens motor att stängas av efter 15 sekunder.

E-scootern kan inte användas i explosiv atmosfär.
Den A-vägda ljudtrycksnivån överstiger inte 70dB (A).

Kontrollera regelbundet åtdragningen av de olika bultade 
elementen, särskilt hjulaxlarna, fällningssystemet, styrsystemet och 
bromsaxeln.

Det är nödvändigt att kontrollera att styrsystemet är korrekt justerat, 
att alla anslutningselement (t.ex. ett fällningssystem) är åtdragna och 
att de inte är trasiga och att bromsarna och hjulen är i gott skick.

Denna batteriladdare kan användas av barn från 8 år och uppåt 
och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller 
bristande erfarenhet och kunskap om de har fått tillsyn eller 
instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår 
inblandade faror. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och 
användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
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MISSLYCKANDE MED ATT FÖLJA NÅGOT AV FÖLJANDE 
SÄKERHETSFÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER KAN OCH KAN LEDA TILL SKADA 

PÅ DIN ENHET, GÖRA DIN TILLVERKARE AV GARANTI, LEDA TILL 
FASTIGHETSKADA, ORSAKA ALLVARLIGA SKADOR PÅ KROPPEN OCH 

KAN LEDA TILL DÖDSFALL. 

ANVÄNDA DIN ENHET
Se till att enheten är fulladdad innan den första användningen. Innan 
du startar din Comet-scooter ska du köra den som en vanlig 
spark-scooter för att bli bekväm med enheten innan du använder 
den med motorn.

Slå på den när du är bekväm att köra på skoter. För att motorn ska 
kunna aktiveras måste du först börja åka på skoter och sedan trycka 
ner gasreglaget med tummen.

Tryck ner den elektriska bromsen för att bromsa ner skoter. Detta 
kommer att stoppa motorn och sakta ner dig. Tryck också på den 
mekaniska bromsen med foten för att manuellt sakta ner skoter.

För att vrida, använd styret för att vrida i den riktning du vill vända.

Cometskotern kan manuellt köras om du inte vill använda motorn.

När du blir bekväm på enheten kommer du att märka att det blir 
lättare att manövrera. Kom ihåg vid högre hastigheter, det är 
nödvändigt att flytta din vikt för att övervinna centrifugalkraften.

Förbered dig på att stötta dig själv om du stöter på ojämnheter eller 
ojämna ytor, demontera sedan och bär din Comet till en säker 
arbetsyta.

VÄG- OCH HASTIGHETSBEGRÄNSNINGAR
Hastighets- och viktgränser är inställda för din egen säkerhet. 
Överskrid inte gränserna i avsnittet "Specifikationer" i denna handbok.

DRIFTSOMRÅDE
Följande är några av de viktigaste faktorerna som kommer att 
påverka enhetens driftsområde.

• Terräng: Ridavståndet är högst när man rider på en slät, plan yta. 
Att åka uppåt och / eller i grov terräng minskar avståndet avsevärt.
• Vikt: En lättare användare kommer att ha ytterligare räckvidd än 
en tyngre användare.
• Omgivningstemperatur: Kör och förvara enheten under 
rekommenderade temperaturer, vilket ökar köravståndet. batteriets 
livslängd och enhetens totala prestanda.
• Hastighet och körstil: Att upprätthålla en måttlig och jämn hastighet 
under ridning ger maximalt avstånd. Att resa med hög hastighet 
under längre perioder, ofta startar och stoppar, tomgång och 
frekvent acceleration eller retardation minskar det totala avståndet.

* Försök inte stoppa plötsligt eftersom det kan leda till skador eller 
skador på bromsskivorna.

Följ alla lokala, statliga och federala lagar när det gäller återvinning, 
hantering och kassering av litiumjonbatteri.

När du kör på din Comet Scooter kommer enheten att uppmana 
användaren på olika sätt om det finns ett systemfel eller olaglig 
operation.

Följande är vanliga händelser där du ser säkerhetsvarningar. 
Dessa meddelanden bör inte ignoreras, men lämpliga åtgärder 
bör vidtas för att korrigera olaglig operation, fel eller fel.

• Förbjudna ridytor (ojämna, för branta, osäkra etc.)
• Batterispänningen är för låg.
• Enheten laddas fortfarande.
• Överhettning, eller motortemperaturen är för hög.
• När batteriet håller på att ta slut, blinkar batteriikonen.
• Om ett eller båda däcken är blockerade stannar enheten efter 
10 sekunder.
• När batterinivån har tappats under skyddsläget släcks enhetens 
motor efter 15 sekunder.

Samtidigt som en hög urladdningsström upprätthålls under 
användning (som att köra upp en brant sluttning under en lång 
tid) kommer enhetens motor att stängas av efter 15 sekunder.

E-scootern kan inte användas i explosiv atmosfär.
Den A-vägda ljudtrycksnivån överstiger inte 70dB (A).

Kontrollera regelbundet åtdragningen av de olika bultade 
elementen, särskilt hjulaxlarna, fällningssystemet, styrsystemet och 
bromsaxeln.

Det är nödvändigt att kontrollera att styrsystemet är korrekt justerat, 
att alla anslutningselement (t.ex. ett fällningssystem) är åtdragna och 
att de inte är trasiga och att bromsarna och hjulen är i gott skick.

Denna batteriladdare kan användas av barn från 8 år och uppåt 
och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller 
bristande erfarenhet och kunskap om de har fått tillsyn eller 
instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår 
inblandade faror. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och 
användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

VARNING
Korrekt användning av din broms är 
avgörande för att säkerställa säkert och 
e�ektivt stopp. För att undvika missbruk 
och potentiell skada, använd inte 
plötslig eller överdriven kraft på 
bromsen. Applicera bromsen gradvis 
och ge dig själv tillräckligt med 
utrymme för att säkert stoppa helt.

VARNING
SÖK OMMÅLLIG MEDICINSK HJÄLP OM 
DU UTSÄTTS FÖR NÅGOT ÄMNE SOM 
UTSÄNDS FRÅN BATTERIET.
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MISSLYCKANDE MED ATT FÖLJA NÅGOT AV FÖLJANDE 
SÄKERHETSFÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER KAN OCH KAN LEDA TILL SKADA 

PÅ DIN ENHET, GÖRA DIN TILLVERKARE AV GARANTI, LEDA TILL 
FASTIGHETSKADA, ORSAKA ALLVARLIGA SKADOR PÅ KROPPEN OCH 

KAN LEDA TILL DÖDSFALL. 

ANVÄNDA DIN ENHET
Se till att enheten är fulladdad innan den första användningen. Innan 
du startar din Comet-scooter ska du köra den som en vanlig 
spark-scooter för att bli bekväm med enheten innan du använder 
den med motorn.

Slå på den när du är bekväm att köra på skoter. För att motorn ska 
kunna aktiveras måste du först börja åka på skoter och sedan trycka 
ner gasreglaget med tummen.

Tryck ner den elektriska bromsen för att bromsa ner skoter. Detta 
kommer att stoppa motorn och sakta ner dig. Tryck också på den 
mekaniska bromsen med foten för att manuellt sakta ner skoter.

För att vrida, använd styret för att vrida i den riktning du vill vända.

Cometskotern kan manuellt köras om du inte vill använda motorn.

När du blir bekväm på enheten kommer du att märka att det blir 
lättare att manövrera. Kom ihåg vid högre hastigheter, det är 
nödvändigt att flytta din vikt för att övervinna centrifugalkraften.

Förbered dig på att stötta dig själv om du stöter på ojämnheter eller 
ojämna ytor, demontera sedan och bär din Comet till en säker 
arbetsyta.

VÄG- OCH HASTIGHETSBEGRÄNSNINGAR
Hastighets- och viktgränser är inställda för din egen säkerhet. 
Överskrid inte gränserna i avsnittet "Specifikationer" i denna handbok.

DRIFTSOMRÅDE
Följande är några av de viktigaste faktorerna som kommer att 
påverka enhetens driftsområde.

• Terräng: Ridavståndet är högst när man rider på en slät, plan yta. 
Att åka uppåt och / eller i grov terräng minskar avståndet avsevärt.
• Vikt: En lättare användare kommer att ha ytterligare räckvidd än 
en tyngre användare.
• Omgivningstemperatur: Kör och förvara enheten under 
rekommenderade temperaturer, vilket ökar köravståndet. batteriets 
livslängd och enhetens totala prestanda.
• Hastighet och körstil: Att upprätthålla en måttlig och jämn hastighet 
under ridning ger maximalt avstånd. Att resa med hög hastighet 
under längre perioder, ofta startar och stoppar, tomgång och 
frekvent acceleration eller retardation minskar det totala avståndet.

* Försök inte stoppa plötsligt eftersom det kan leda till skador eller 
skador på bromsskivorna.

Följ alla lokala, statliga och federala lagar när det gäller återvinning, 
hantering och kassering av litiumjonbatteri.

När du kör på din Comet Scooter kommer enheten att uppmana 
användaren på olika sätt om det finns ett systemfel eller olaglig 
operation.

Följande är vanliga händelser där du ser säkerhetsvarningar. 
Dessa meddelanden bör inte ignoreras, men lämpliga åtgärder 
bör vidtas för att korrigera olaglig operation, fel eller fel.

• Förbjudna ridytor (ojämna, för branta, osäkra etc.)
• Batterispänningen är för låg.
• Enheten laddas fortfarande.
• Överhettning, eller motortemperaturen är för hög.
• När batteriet håller på att ta slut, blinkar batteriikonen.
• Om ett eller båda däcken är blockerade stannar enheten efter 
10 sekunder.
• När batterinivån har tappats under skyddsläget släcks enhetens 
motor efter 15 sekunder.

Samtidigt som en hög urladdningsström upprätthålls under 
användning (som att köra upp en brant sluttning under en lång 
tid) kommer enhetens motor att stängas av efter 15 sekunder.

E-scootern kan inte användas i explosiv atmosfär.
Den A-vägda ljudtrycksnivån överstiger inte 70dB (A).

Kontrollera regelbundet åtdragningen av de olika bultade 
elementen, särskilt hjulaxlarna, fällningssystemet, styrsystemet och 
bromsaxeln.

Det är nödvändigt att kontrollera att styrsystemet är korrekt justerat, 
att alla anslutningselement (t.ex. ett fällningssystem) är åtdragna och 
att de inte är trasiga och att bromsarna och hjulen är i gott skick.

Denna batteriladdare kan användas av barn från 8 år och uppåt 
och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller 
bristande erfarenhet och kunskap om de har fått tillsyn eller 
instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår 
inblandade faror. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och 
användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

SÄKERHETSVAROR

Batterier och ackumulatorer ska inte kastas med hushållsavfall. 
Återvinn dem vid de samlingspunkter som tillhandahålls för 
detta ändamål. Kontakta de lokala myndigheterna eller din 
återförsäljare för råd om återvinning. Korrekt kassering av gamla 
batterier och ackumulatorer hjälper till att bevara miljön och 
hälsan.
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WARRANTY
För garantiinformation, besök oss på:
www.hover-1.eu
 

GARANTI

Fäst serienummeretikett här:

IMPORTERAD AV: DGL GROUP LTD, UK, LE4 8AT, FÖRENADE KUNGARIKET
DGL GROUP LTD, EU, 47877, TYSKLAND

För kundtjänst, vänligen kontakta
+46 (0) 70 092 02 73 / info@letmerepair.se

För andra länder, skanna QR-koden nedan för mer information.

FELSÖKNING

26

Läs informationen 
som tillhandahålls 
av tillverkaren

Bär yttre 
skyddsutrustning

VARNING VARNING



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

EC FÖRKLARING AV ÖVERENSSTÄMMELSE

FFöljande information är endast för EU-medlemsstater: Märket 
som visas till höger överensstämmer med direktivet om elektrisk 
och elektronisk utrustning för avfall 2012/19 / EU (WEEE). Märket 
indikerar kravet att INTE bortskaffa utrustningen som osorterat 
kommunalt avfall, utan använder retur- och insamlingssystem 
enligt lokal lag.

WEEE DIRECTIV
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LADDARETABEL

SCOOTER ETIKETTER

Model: EU-H1-COMT
Spänning: 29.4 V      1.0 A       
Maximal Vikt: 150 lbs / 68 kg
Minsta Vikt: 44 lbs / 20 kg
Maxhastighet: Up to 10 mph (16 km/h) 
Vikt: 21.1 lbs /9.6 kg
Användning: 200 W
Batterikapacitet: 4.0 Ah
Batterityp: Rechargeable Lithium-ion battery
Fabriks-ID: FKIS-R8
Gjord i: Dongguan, Guangdong, China
Använd endast tillsammans med 
FY0422941000B / FY0422941000E matningsenhet 
Tillverkare: DGL GROUP LTD, UK, LE4 8AT, FÖRENADE KUNGARIKET
DGL GROUP LTD, EU, 47877, TYSKLAND

COMET

TILLVERKAD I KINA
Den här enheten uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Drift är föremål för 
följande två villkor: (1) Den här enheten kan inte orsaka skadliga störningar, 
och (2) den här enheten måste acceptera alla mottagna störningar, 
inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

VARNING - För att minska risken för skador måste användaren
 läsa bruksanvisning. Förvara inomhus när den inte används.

ÅTERVINNING
Denna produkt har den selektiva 
sorteringssymbolen för avfall som utgörs av eller 
innehåller elektriska och elektroniska produkter 
(WEEE). Detta innebär att denna produkt måste 
hanteras enligt europeiskt direktiv 2012/19 / EU 
för att kunna återvinnas eller demonteras för att 
minimera dess påverkan på miljön.
Användaren har valet att ge sin produkt till en 
kompetent återvinningsorganisation eller till 
återförsäljaren när han köper en ny elektrisk 
eller elektronisk utrustning.

Dubbel isolering

Endast för interiör

Utgångarnas polaritet

ELECTRIC   FOLDING   SCOOTER

MODELLO:

INMATNING:

PRODUZIONE:

WYPRODUKOWANO W CHINACH

ANVÄND MED:

ELECTRIC   FOLDING   SCOOTER

MODELLO:

PRODUZIONE:

WYPRODUKOWANO W CHINACH

INMATNING:

ANVÄND MED:



IMPORTERAD AV: DGL GROUP LTD, UK, LE4 8AT, FÖRENADE KUNGARIKET
DGL GROUP LTD, EU, 47877, TYSKLAND

IMPORTERAD AV: DGL GROUP LTD, UK, LE4 8AT, FÖRENADE KUNGARIKET
DGL GROUP LTD, EU, 47877, TYSKLAND

IMPORTERAD AV:
DGL GROUP LTD, UK, LE4 8AT, FÖRENADE KUNGARIKET
DGL GROUP LTD, EU, 47877, TYSKLAND
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VARNING!
FÖR DIN SÄKERHET, LÄS VÄNLIGT HELA BRUKSANVISNINGEN 

INNAN DU ANVÄNDER HOVER-1-COMET.

Misslyckande med att följa ovanstående 
instruktioner och annat missbruk kan orsaka dödsfall 

eller allvarliga skador eller skada på produkten.
ANVÄND PÅ EGEN RISK.

Bär alltid lämplig skyddsutrustning, t.ex. hjälmar. 
Hjälmar bör passa ordentligt med hakanremmen 
på plats så att den ger skydd för hela huvudet.
Undvik hinder och hala ytor som kan leda till 
förlust av balans eller dragkraft och orsaka fall.
Börja inte på steniga, hala, sandiga, grusiga, 
sluttande eller våta ytor.
Åkare ska vara minst 8 år gamla och 120 cm höga.

•

•

•

•

Maximal viktbelastning är 68 kg.
Uppsikt för vuxen krävs.
Bär alltid skor.
Använd aldrig nära eller runt
motorfordon.
Kör inte på natten.

•
•
•
•

•

HOVER-1 MODELL: EU-H1-COMT

VARNING!

Använd endast den medföljande laddaren med 
denna skoter.
Använd endast det medföljande batteripaketet 
med den här skoter. (25.2V, 4.0Ah)

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

•

•Du måste följa alla tillämpliga lokala, statliga och 
federala lagar när du använder denna enhet.
Använd en godkänd hjälm och lämplig
säkerhetsutrustning.
Kör inte på fordonet efter att ha konsumerat 
drogereller alkohol.
Kör inte utan ordentlig träning och vägledning.

•

•

•

•

Kör inte med hög hastighet, i branta sluttningar 
eller i stenig eller ojämn terräng.
Bär inte passagerare.
Utför inte stunts, trick eller vrid skarpt.
Lämna inte utan uppsikt under laddning.
Ladda inte i mer än 5 timmar. Låt svalna innan du 
laddar.

•

•
•
•
•

VARNING: Brandrisk - inga delar som kan 
servas av användare

VARNING - FÖR ATT MINSKA SKADORISKEN MÅSTE 
ANVÄNDAREN LÄSA BRUKSANVISNING
AVERTISSEMENT-POUR PRÉVENIR LES BLESSURES, 
LUTILISATEUR DOIT LIRE LE MANUEL DUTILISATION.

För din säkerhet, läs 
användarmanualen 
noggrant, förstå och 
acceptera alla 
säkerhetsinstruktioner. 
Användare tar ansvar för 
förlusten och skadorna som 
orsakas av felaktig 
användning.
Om enheten inte kommer att 
användas under en lång tid,
se till att ladda den minst en 
gång i månaden för 
batteriunderhåll.

•

•

•

Batteritillverkare: 
Shenzhen Longting  
Technology Co., LTD
Batterimodell: 
LT1865-HL21
Inspänning: DC 29.4V
Input-Current: 1A MAX  
Tillverkad i Kina

VARNING!

ÅTERVINNING
Denna produkt har den selektiva 
sorteringssymbolen för avfall som utgörs av eller 
innehåller elektriska och elektroniska produkter 
(WEEE). Detta innebär att denna produkt måste 
hanteras enligt europeiskt direktiv 2012/19 / EU 
för att kunna återvinnas eller demonteras för att 
minimera dess påverkan på miljön.
Användaren har valet att ge sin produkt till en 
kompetent återvinningsorganisation eller till 
återförsäljaren när han köper en ny elektrisk 
eller elektronisk utrustning.

TILLVERKAD I KINA



@RideHover1

@RideHover1

@RideHover1

@RideHover1

www.Hover-1.eu


