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Bruksanvisning EU-H1-SPR-CMB Go-Kart

* Bilder som brukes i denne håndboken kan variere litt fra
produktet og er kun som referanse.

VIKTIG: BEHOLD FOR FREMTIDIG REFERANSE

Selv om du har syklet på scooter i årevis, er det viktig for deg
og hver rytter som skal lese denne håndboken før du bruker dette produktet.

GO-KART
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Hjelmer redder liv!
Bruk alltid en riktig montert hjelm som er i samsvar med CPSC eller CE sikkerhetsstandarder når du 
sykler på scooteren.

ADVARSEL

Riktig montering:
Forsikre deg om at hjelmen 
dekker pannen.

Feil montering:
Pannen er utsatt og sårbar 
for alvorlig personskade.
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Denne håndboken er designet for å gi deg den informasjonen du trenger for sikker drift og vedlikehold av din 
nye Hover-1 Go-Kart. Les den grundig før du kjører på Hover-1 Go-Kart.

• Avsnitt én av denne håndboken innebærer sikkerhet og Hover-1 Go-Kart-pleie. Å forstå og følge denne 
informasjonen vil hjelpe deg og Hover-1 Go-Kart å unngå personskade eller skade.

• Avsnitt to i denne håndboken gir monterings- og installasjonsinstruksjoner for Hover-1 Go-Kart.

• Avsnitt tre av denne håndboken dekker spesifikk sikkerhets- og bruksanvisning for Hover-1 Go-Kart. Selv om 
du er en erfaren rytter, bør du lese dette avsnittet før du kjører.

• Avsnitt fire i denne håndboken dekker garantispesifikasjoner for Hover-1 Kart.

INTRODUKSJON

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



4

HOVER-1 GO-KART DIAGRAM

SPESIFIKASJONER

1. Justerbart sete
2. Håndter barer
3. Pedalmonteringer
4. Elastisk stropp
5. Seteramme
6. Vrihåndtak
7. Utvidelse av rammen
8. Fotstøtter
9. Hjulhjul
10. Flagg

Kompatibilitet:   De fleste 6,5 ”scootere
Maks belastning:   Se maks belastning på scooteren din
Dekkstørrelse:    4 ”svingbar hjul
Setemateriale:  PP

Besøk gjerne

www.hover-1.eu/troubleshoot 

å be om savnet
eller mangelfulle deler
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DELELISTE

(1) Sitteunderlag + Seteramme

(1) Sete Tilbake 
+ Sete Tilbake Ramme

(1) Rammeforlengelse

(1) Venstre håndtak

(1) Høyre håndtak

(2) Vrideknap

Allen skiftenøkkel sett:
(1) 5mm hjulskifte
(1) 6mm seteramme

(2) Store skruer

(2) Store vaskere

(1) Flaggsett

Besøk gjerne

www.hover-1.eu/troubleshoot 

å be om savnet
eller mangelfulle deler

(2) Stropp med borrelås
(4) Reservedel med borrelås (1) Skiftenøkkel
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MONTERE DIN HOVER-1 GO-KART
Hvis du har spørsmål eller bekymringer angående noen av disse trinnene, må du gjerne kontakte vårt 
kundeserviceteam på www.hover-1.eu. Noen vil være i kontakt for å lede deg gjennom disse trinnene.

Følg nøye trinnene som vises på de neste sidene for montering av Hover-1 Go-Kart.

Fjern alt Hover-1 Go-Kart-innhold fra boksen. Forsikre deg om at alt innholdet fra delenes liste blir gjort rede 
for.

1. Finn de 4 skumputene og begge styrestengene. Fjern selvklebende støtte fra hver skumpute og sentrer til 
hver side av pedalfestene som vist nedenfor. Forsikre deg om at alle skumputene er godt festet til 
pedalfestene.

2. Bruk de to store skruene og to store skivene. Fest håndtakene på de riktige 
sidene av seterammen som vist nedenfor. Stram med inkludert 6 mm 
unbrakonøkkel.     

Besøk gjerne

www.hover-1.eu/troubleshoot 

å be om savnet
eller mangelfulle deler
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3. Sett rammeforlengelsen inn i seterammen. Juster til ønsket lengde. Sikre rammeforlengelsen på plass med en 
vridknott. 

Besøk gjerne

www.hover-1.eu/troubleshoot 

å be om savnet
eller mangelfulle deler
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5. Din Hover-1 Go-Kart er nå ferdig montert og skal se 
ut som under bildet. 

4. Sett seteryggen inn i seterammen. Juster til ønsket 
lengde. Fest ryggstøtterammen på plass med en 
vri-knott.

Besøk gjerne

www.hover-1.eu/troubleshoot 

å be om savnet
eller mangelfulle deler



9 Besøk
gjerne www.hover-1.eu/troubleshoot 

to request missing
or defective parts

Hvis du har spørsmål eller bekymringer angående noen av disse trinnene, må du gjerne kontakte vårt 
kundeserviceteam på www.hover-1.eu. Noen vil være i kontakt for å lede deg gjennom disse trinnene.

Følg nøye trinnene som vises på de neste sidene for å installere Hover-1 Go-Kart på din elektriske scooter. Les 
resten av denne håndboken før du kjører på Hover-1 Go-Kart.

Hover-1 Go-Kart skal være ferdig montert før du installerer den på den elektriske scooteren din. Se avsnittet 
"Montere Hover-1 Go-Kart" for montering av prosedyrer.

1. Plasser pedalfestene på fotputesensorene på din selvbalanserende scooter med forhjulet vendt fremover. 
Forsikre deg om at pedalfestene er sentrert på fotputesensorene på scooteren din like mye som mulig.

INSTALLERE DIN HOVER-1 GO-KART

RUMMET KJENT
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2. Bruk to elastiske stropper. Fest den ene enden av hver stropp til krokene foran hvert pedalbeslag.

3. Pakk begge elastiske stroppene under den selvbalanserende scooteren og fest endene til krokene på 
baksiden av hvert pedalbeslag.

Besøk gjerne

www.hover-1.eu/troubleshoot 

å be om savnet
eller mangelfulle deler
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4. ADVARSEL: Ikke stram stroppene for mye når du monterer Go-Kart til scooteren. Forsikre deg om at Go-Kart 
er ordentlig festet til scooteren. Se diagrammet nedenfor for korrekt montering.

5. Hover-1 Go-Kart skal være riktig installert på scooteren din som vist nedenfor. 

Besøk gjerne

www.hover-1.eu/troubleshoot 

å be om savnet
eller mangelfulle deler
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HOVER-1 GO-KART DRIFT
Det er viktig at du fullt ut forstår alle elementene i Hover-1 Go-Kart. Hvis disse elementene ikke brukes riktig, vil 
du ikke ha full kontroll over Hover-1 Go-Kart. Før du sykler raskt, eller utenfor et kontrollert miljø, må du lære 
funksjonene til de forskjellige mekanismene på Hover-1 Go-Kart.

Øv deg på å bruke elementene i Hover-1 Go-Kart i lavere hastigheter i et flatt, åpent område før du tar 
Hover-1 Go-Kart til ukjente områder.

FØR KJØRING

ADVARSEL
Enhver scooter 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.

ADVARSEL
Do not ride a Hover-1 Go-Kart with a part that is 
damaged; replace the damaged part before riding.
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Forsikre deg om at Hover-1 Go-Kart og scooter er i god stand hver gang du sykler. Hvis en del av Hover-1 
Go-Kart ikke fungerer som den skal, kan du kontakte kundesupporten.
 
• Forsikre deg om at batteriet til scooteren din er fulladet før du kjører på Hover-1 Go-Kart.

• Forsikre deg om at skruene på Hover-1 Go-Kart er godt festet før hver kjøretur.

• Kontroller at dekkene til scooteren din ikke er slitt.

• Kontroller at alle tilkoblinger opprettholdes på scooter

PRE-RIDE HOVER-1 GO-KART CHECKLIST
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SIKKERHETSTILTAK
Den første regelen i sikker ridning er å bruke sunn fornuft. En Hover-1 Go-Kart er sårbar; den kan ikke beskytte 
deg i et brak, mot påvirkning eller tap av kontroll slik bilkjøring kan. En Hover-1 Go-Kart kan velte sidelengs 
eller kaste deg over forhjulet. Den beveger seg raskere enn en vanlig scooter. Den har ikke støtfangere eller 
kollisjonsputer som en bil gjør. Denne delen er en guide for sikker ridepraksis for bruk. Forsikre deg om at du 
bruker Hover-1 Go-Kart riktig.

Ulike lokaliteter og land har forskjellige lover som regulerer ridning på offentlige veier, og du bør ta kontakt 
med lokale tjenestemenn for å sikre at du overholder disse lovene.

Hover-1 er ikke ansvarlig for billetter eller brudd gitt til ryttere som ikke følger denne forskriften.

• 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.

• Overhold alle lokale lover, stoppskilt, gangfelt, etc.

• Hvis du sykler med venner og flere Hover-1 Go-Karts, kan du sykle på en fil i en rett linje.

• Ha en tilfredsstillende signalanordning (bjelle, horn osv.) For å advare bilister og fotgjengere om din 
tilnærming.

• 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.
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• Slow down at all street intersections and look to the left and right before crossing.

•Obey all traffic signals.

• Always use proper hand signals for turning and stopping. Give signals 100ft before stopping or turning and 
always return both hands to the handle bars before stopping or turning.

• Watch for cars pulling out into traffic and for the sudden opening of car doors.

• Avoid potholes, drainage grates or other hazards.

• Be careful when riding on soft road edges, gravel, sand and uneven surfaces. Ride slowly and avoid quick 
turns when riding on these surfaces.

• Never hitch onto other vehicles.

• Do not “stunt” ride or race in traffic. 

• Do not weave in and out of traffic or swerve from side to side.

• A crash can put extraordinary stress on Hover-1 Go-Kart components, possibly causing them to fatigue 
prematurely. Components suffering from stress fatigue can fail suddenly, causing loss of control or serious 
injury.

CAUTION: RIDING IN WET WEATHER
Brakes do not work as well under wet conditions as they do when dry. It is recommended that you do not ride 
your Hover-1 Go-Kart in wet weather, as there are electronic components of scooter that may be damaged 
if exposed to water.
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1. Dette produktet er strengt forbudt å bruke på veier og motorveier, med mindre lokale lover sier noe annet. 
Du må bruke vernehjelm, kne- og albue pads og annet nødvendig verneutstyr når du sykler på Hover-1 
Go-Kart.

2. På grunn av produktets egenart, skal monteringsstykkene sjekkes før hver tur for å unngå en ulykke mens 
du sykler.

3. Ikke gjør skarpe svinger, da du kan sveve og velte Hover-1 Go-Kart, noe som kan føre til personskade og / 
eller skade enheten.

4. Ikke bruk nær svømmebassenger eller andre vannmasser.

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

ADVARSEL:
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Å RID DIN HOVER-1 GO-KART
Forsikre deg om at Hover-1 Go-Kart er ferdig montert og riktig installert på scooteren med alle stropper og 
skruer festet på plass. Forsikre deg om at scooteren din også er skikkelig vedlikeholdt. Unnlatelse av dette kan 
føre til alvorlig kroppslig skade eller død og skade på enheten.

Etter å ha lest sjekklisten før kjøreturen, følg trinnene nedenfor for å begynne å ri Hover-1 Go-Kart.

1. Slå på scooteren.

2. Sitt deg komfortabelt i Hover-1 Go-Kart sete.

2. Plasser føttene på fotstøttene.

3. Ta godt tak i begge styrene og skyv dem sakte nedover samtidig for å komme videre.

4. Når du sykler, trekker du begge styrene langsomt oppover samtidig for å bremse.

5. For å snu, trekk begge styrene langsomt oppover samtidig.

6. For å svinge til venstre, skyv høyre styrestang ned mens du holder venstre styrestang i nøytral stilling.

7. For å svinge til høyre, skyv venstre styrestang ned mens du holder høyre styrestang i nøytral stilling.   
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For garantiinformasjon, vennligst besøk oss på:
www.hover-1.eu
Produsent: DGL GROUP LTD, UK, LE4 8AT, STORBRITANNIA / DGL GROUP LTD, EU, 47877, TYSKLAND

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.

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

For britisk kundeservice, vennligst kontakt
+44 (0) 1355 241222 / escooters@letmerepair.co.uk
For andre land, vennligst skann QR-koden nedenfor for mer informasjon.

GARANTI

FEILSØKING

EF-ERKLÆRING OM OVERENSSTEMMELSE

WEEE-DIREKTIV





@RideHover1

@RideHover1 @RideHover1

www.hover-1.eu


