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Betjeningsvejledning EU-H1-SPR-CMB Go-Kart

* Billeder, der bruges i denne manual, kan variere lidt fra
produktet og er kun til referenceformål.

VIGTIGT: OPBEVAR FOR FREMTIDIG REFERENCE

Selv hvis du har kørt på en scooter i årevis, er det vigtigt for dig
og hver rytter til at læse denne vejledning, før du bruger dette produkt.

GO-KART
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HJelmme redder liv!
Bær altid en korrekt monteret hjelm, der overholder CPSC eller CE sikkerhedsstandarder, når du 
kører på din scooter.

ADVARSEL

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

Forkert tilpasning:
Panden er udsat og sårbar 
over for alvorlige kvæstelser.
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Denne manual er designet til at give dig de oplysninger, du har brug for til sikker betjening og vedligeholdelse 
af din nye Hover-1 Go-Kart. Læs det grundigt, inden du kører på Hover-1 Go-Kart.

• Afsnit 1 af denne manual indeholder sikkerhed og Hover-1 Go-Kart-pleje. At forstå og følge disse 
oplysninger hjælper dig og din Hover-1 Go-Kart med at undgå personskade eller skader.

• Afsnit to i denne manual indeholder monterings- og installationsinstruktioner til din Hover-1 Go-Kart.

• Afsnit tre i denne vejledning dækker specifik sikkerheds- og betjeningsvejledning til din Hover-1 Go-Kart. 
Selv hvis du er en erfaren rytter, skal du gennemgå dette afsnit inden din første tur.

• Afsnit fire i denne vejledning dækker garantispecifikationer for din Hover-1 Kart.

INTRODUKTION

ADVARSEL
Sørg for at læse denne komplette manual før du kører på Hover-1 
Go-Kart. Undladelse af at gøre det eller manglende overholdelse 
af dens retningslinjer kan føre til alvorlig personskade eller død.
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Besøg venligst

www.hover-1.eu/troubleshoot 

at anmode om manglende
eller defekte dele

HOVER-1 GO-KART DIAGRAM

SPECIFICATIONS

1. Justerbart sæde
2. Håndter søjler
3. Pedalophæng
4. Elastisk rem
5. Sæderamme
6. Drejeknap
7. Rammeforlængelse
8. Fodstøtter
9. Hjulhjul
10. Flag

Kompatibilitet:   De fleste 6,5 ”scootere
Maks belastning:   Se den maksimale belastning på din scooter
Dækstørrelse:    4 ”drejelig hjul
Sædemateriale:   PP
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LISTE OVER DELE

(1) Sædeunderlag 
+ Sæderamme

(1) Sæderyg 
+ Sæderygsramme

(1) Rammeforlængelse

(1) Venstre håndtag

(1) højre håndtag

(2) Drejeknap

Allen skruenøgle sæt:
(1) 5 mm hjulskift
(1) 6 mm sæderammeindretning

(2) Store skruer

(2) Store vaskere

(1) Flag sæt

Besøg venligst

www.hover-1.eu/troubleshoot 

at anmode om manglende
eller defekte dele

(2) Rem med velcro
(4) Reservedel med velcro (1) Skruenøgle
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MONTERING AF DIN HOVER-1 GO-KART
Hvis du har spørgsmål eller bekymringer omkring nogen af disse trin, er du velkommen til at kontakte vores 
kundeserviceteam på www.hover-1.eu. En person vil være i kontakt for at lede dig gennem disse trin.

Følg nøje trinnene vist på de følgende sider til montering af Hover-1 Go-Kart.

Fjern alt Hover-1 Go-Kart-indhold fra boksen. Sørg for, at alt indhold fra afsnittet "Delliste" er taget højde for.

1. Find de 4 skumpuder og begge styrestænger. Fjern den klæbende bagside fra hver skumpude, og centrer 
til hver side af pedalophængene som vist nedenfor. Sørg for, at alle skumpladerne er klæbet korrekt til 
pedalbeslagene.

2. Brug af de to store skruer og to store skiver. Sæt styrestængerne på de 
passende sider af sæderammen som vist nedenfor. Spænd med inkluderet 6 
mm unbrakonøgle.

Besøg venligst

www.hover-1.eu/troubleshoot 

at anmode om manglende
eller defekte dele
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3. Indsæt rammeforlængelsen i sæderammen. Juster til den foretrukne længde. Fastgør rammeforlængelsen på 
plads ved hjælp af en drejeknap.

Besøg venligst

www.hover-1.eu/troubleshoot 

at anmode om manglende
eller defekte dele
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5. Din Hover-1 Go-Kart er nu samlet og skal se ud som 
nedenunder.

4. Indsæt ryglænsrammen i sæderammen. Juster til 
den foretrukne længde. Fastgør ryglænsrammen på 
plads ved hjælp af en drejeknap.

Besøg venligst

www.hover-1.eu/troubleshoot 

at anmode om manglende
eller defekte dele



9 Besøg
venligst

www.hover-1.eu/troubleshoot 
at anmode om manglende

eller defekte dele

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer omkring nogen af disse trin, er du velkommen til at kontakte vores 
kundeserviceteam på www.hover-1.eu. En person vil være i kontakt for at lede dig gennem disse trin.

Følg nøje trinnene, der vises på de følgende sider for installation af Hover-1 Go-Kart på din elektriske scooter. 
Læs resten af denne manual, inden du kører på Hover-1 Go-Kart.

Din Hover-1 Go-Kart skal være samlet, inden du installerer den på din elektriske scooter. Se afsnittet 
"Montering af din Hover-1 Go-Kart" for montering af procedurer.

1. Placer pedalbeslagene på fodpladefølerne på din selvbalancerende scooter med forhjulet vendt 
fremad. Sørg for, at pedalophængene er centreret på din scooters fodpude sensorer som muligt.

INSTALLATION AF DIN HOVER-1 GO-KART

MELLEMRUM



10

2. Brug to elastiske stropper. Fastgør den ene ende af hver rem til kroge foran hver pedalholder.

3. Wrap begge elastiske stropper under din selvbalancerende scooter, og fastgør enderne på kroge bag på 
hver pedalholder.

Besøg venligst

www.hover-1.eu/troubleshoot 

at anmode om manglende
eller defekte dele
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4. ADVARSEL: Stram ikke over stropperne, når du samler din Go-Kart til din scooter. Sørg for, at Go-Kart er 
fastgjort til scooteren. Se nedenstående diagram for korrekt montering.

5. Din Hover-1 Go-Kart skal være korrekt installeret på din scooter som vist nedenfor.

Besøg venligst

www.hover-1.eu/troubleshoot 

at anmode om manglende
eller defekte dele
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HOVER-1 GO-KART-BETJENING
Det er vigtigt, at du fuldt ud forstår alle elementer i din Hover-1 Go-Kart. Hvis disse elementer ikke bruges 
korrekt, har du ikke fuld kontrol over din Hover-1 Go-Kart. Før du kører hurtigt eller uden for et kontrolleret miljø, 
skal du lære funktionerne af de forskellige mekanismer på din Hover-1 Go-Kart.

Øv dig på at bruge elementerne i din Hover-1 Go-Kart i langsommere hastigheder i et fladt, åbent område, 
før du tager Hover-1 Go-Kart til ukendte områder.

FØR KØRING

ADVARSEL
Enhver scooter, der ikke fungerer korrekt, kan få dig til at 
miste kontrollen og falde. Undersøg hele enheden 
grundigt inden hver tur, og kør ikke med den, før der er 
problemer rettet.

ADVARSEL
Kør ikke på en Hover-1 Go-Kart med en del, der er 
beskadiget. udskift den beskadigede del, inden du kører.
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Sørg for, at din Hover-1 Go-Kart og scooter er i korrekt funktion, hver gang du kører. Hvis en del af Hover-1 
Go-Kart ikke fungerer korrekt, bedes du kontakte vores kundesupportcenter.
 
• Sørg for, at din scooters batteri er fuldt opladet, før du kører på Hover-1 Go-Kart.

• Sørg for, at skruerne på Hover-1 Go-Kart er ordentligt fastgjort inden hver kørsel.

• Kontroller, at din scooters dæk ikke er slidt.

• Kontroller, at alle forbindelser opretholdes på din scooter.

PRE-RIDE HOVER-1 GO-KART Tjekliste



14

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
Den første regel i sikker ridning er at bruge sund fornuft. En Hover-1 Go-Kart er sårbar; det kan ikke beskytte dig i et styrt, 
mod påvirkning eller tab af kontrol, som du kører med en bil. En Hover-1 Go-Kart kan vælte sidelæns eller kaste dig 
over forhjulet. Det bevæger sig hurtigere end en typisk scooter. Det har ikke kofangere eller airbags, som en bil gør. 
Dette afsnit er en guide til sikker ridepraksis til betjening. Sørg for, at du bruger din Hover-1 Go-Kart korrekt.

Forskellige lokaliteter og lande har forskellige love, der regulerer ridning på offentlige veje, og du bør kontakte lokale 
embedsmænd for at sikre, at du overholder disse love.

Hover-1 er ikke ansvarlig for billetter eller overtrædelser, der er givet til ryttere, der ikke følger disse regler.

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

• Overhold alle lokale love, stopskilte, gangbroer osv.

• Hvis du kører med venner og flere Hover-1 Go-Karts, skal du køre med en enkelt fil i en lige linje.

• Har en tilfredsstillende signalanordning (klokke, horn osv.) For at advare chauffører og fodgængere om din tilgang.

• Kør defensivt; Forvent det uventede.

• Giv fodgængere den rette vej.

• Kør ikke for tæt på fodgængere, og advar dem, hvis du agter at passere dem bagfra.
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• Langsomt ved alle vejkryds og se til venstre og højre, før du krydser.

• Overhold alle trafiksignaler.

• Brug altid rigtige håndsignaler til drejning og stop. Giv signaler 100ft, før du stopper eller drejer, og vend altid 
begge hænder tilbage på styrestængerne, før du stopper eller drejer.

• Vær opmærksom på, at biler trækker ud i trafikken og for pludselig åbning af bildøre.

• Undgå huller, dræningsrister eller andre farer.

• Vær forsigtig, når du kører på bløde vejkanter, grus, sand og ujævne overflader. Kør langsomt og undgå 
hurtige sving, når du kører på disse overflader.

• Tilslut aldrig andre køretøjer.

• Må ikke "stunt" ride eller køre i trafik.

• Væv ikke ind og ud af trafikken eller svæv fra side til side.

• Et nedbrud kan lægge ekstraordinær stress på Hover-1 Go-Kart-komponenter, hvilket muligvis får dem til at 
træde for tidligt. Komponenter, der lider af stress træthed, kan pludselig mislykkes, hvilket kan forårsage tab 
af kontrol eller alvorlig skade.

FORSIGTIG: KØRE I VED VÆDER
Bremser fungerer ikke så godt under våde forhold, som når de er tørre. Det anbefales, at du ikke kører på 
Hover-1 Go-Kart i vådt vejr, da der er elektroniske komponenter til scooter, der kan blive beskadiget, hvis de 
udsættes for vand.
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1. Dette produkt er strengt forbudt at bruge på veje og motorveje, medmindre andet er angivet i din lokale 
lovgivning. Du skal bære en sikkerhedshjelm, knæ- og albue puder og andet nødvendigt beskyttelsesudstyr, 
når du kører på din Hover-1 Go-Kart.

2. På grund af produktets egenart skal samlingsstykkerne kontrolleres før hver tur for at undgå en ulykke under 
kørsel.

3. Foretag ikke skarpe svinger, da du kan dreje og vælte Hover-1 Go-Kart, hvilket kan resultere i personskade 
og / eller skade enheden.

4. Brug ikke i nærheden af svømmebassiner eller andre vandmasser.

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

ADVARSEL:
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KØRE DIN HOVER-1 GO-KART
Sørg for, at din Hover-1 Go-Kart er helt samlet og korrekt installeret på din scooter med alle stropper og skruer 
fastgjort på plads. Sørg for, at din scooter også vedligeholdes korrekt. Hvis du ikke gør det, kan det medføre 
alvorlig legemsbeskadigelse eller død og skade på enheden.

Når du har gennemgået tjeklisten før kørsel, skal du følge nedenstående trin for at begynde at køre på din 
Hover-1 Go-Kart.

1. Tænd for din scooter.

2. Sid behageligt i Hover-1 Go-Kart sædet.

2. Placer fødderne på fodstøtterne.

3. Grib begge styrestænger godt og skub dem langsomt nedad samtidig for at komme videre.

4. Når du kører, skal du langsomt trække begge styrestænger opad samtidig for at bremse.

5. For at vende, skal du langsomt trække begge styrestænger opad samtidigt.

6. For at dreje til venstre skal du skubbe det højre styrestang ned, mens du holder det venstre styrestang i 
neutral position.

7. For at dreje til højre skal du skubbe det venstre styrestang ned, mens du holder det højre styrestang i neutral 
position.
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For garantioplysninger, bedes du besøge os på:
www.hover-1.eu
Producent: DGL GROUP LTD, UK, LE4 8AT, DET FORENEDE KONGERIGE / DGL GROUP LTD, EU, 47877, TYSKLAND

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

https://drive.google.com/�le/d/1fhuN7InSLuM9VKNSeFsYAgVzMOkGvBHS/view?usp=sharing

For britisk kundeservice, kontakt 
+44 (0) 1355 241222 / escooters@letmerepair.co.uk
For andre lande skal du scanne QR-koden nedenfor for at få �ere oplysninger.

GARANTI

TROUBLESHOOTING

EF-ERKLÆRING OM OVERENSSTEMMELSE

WEEE-DIREKTIV
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www.hover-1.eu


