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Instrukcja obsługi EU-H1-SPR-CMB Go-Kart

* Obrazy użyte w tej instrukcji mogą się nieznacznie różnić od
produkt i służą wyłącznie do celów informacyjnych.

WAŻNE: ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ

Nawet jeśli od lat jeździsz na hulajnodze, jest to dla Ciebie ważne
i każdemu kierowcy do przeczytania niniejszej instrukcji przed 

użyciem tego produktu.

GO-KART
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KASKI RATUJĄ ŻYCIE!
Podczas jazdy na hulajnodze zawsze noś odpowiednio dopasowany kask zgodny ze standardami 
bezpieczeństwa CPSC lub CE.

OSTRZEŻENIE

Prawidłowe dopasowanie:
Upewnij się, że kask 
zakrywa czoło.

Nieprawidłowe 
dopasowanie:
Czoło jest odsłonięte i 
podatne na poważne 
obrażenia.
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Niniejsza instrukcja ma na celu dostarczenie informacji potrzebnych do bezpiecznej obsługi i konserwacji 
Twojego nowego Hover-1 Go-Kart. Przeczytaj go dokładnie przed jazdą na swoim Hover-1 Go-Kart.

• Część pierwsza niniejszej instrukcji dotyczy bezpieczeństwa i pielęgnacji Hover-1 Go-Kart. Zrozumienie i 
przestrzeganie tych informacji pomoże Tobie i Twojemu Hover-1 Go-Kart uniknąć obrażeń lub uszkodzeń.

• Część druga tej instrukcji zawiera instrukcje montażu i instalacji Twojego Hover-1 Go-Kart.

• Część trzecia tej instrukcji zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi Twojego 
Hover-1 Go-Kart. Nawet jeśli jesteś doświadczonym jeźdźcem, powinieneś przejrzeć tę sekcję przed pierwszą 
jazdą.

• Część czwarta tej instrukcji zawiera specyfikacje gwarancyjne Twojego Hover-1 Kart.

WPROWADZENIE

OSTRZEŻENIE
Przed jazdą na Hover-1 Go-Kart przeczytaj całą instrukcję. 
Niezastosowanie się do tego zalecenia lub nieprzestrzeganie 
jego wytycznych może spowodować poważne obrażenia lub 
śmierć.
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Proszę odwiedź
www.hover-1.eu/troubleshoot 

zgłosić brakujące
lub wadliwe części

SCHEMAT HOVER-1 GO-KART

SPECYFIKACJE

1. Regulowane siedzenie
2. Uchwyty
3. Mocowania pedałów
4. Elastyczny pasek
5. Rama siedziska
6. Pokrętło obrotowe
7. Przedłużenie ramy
8. Podnóżki
9. Kółko
10. Flaga

Kompatybilność:    większość skuterów 6,5 ”
Maksymalne obciążenie:   zobacz maksymalne obciążenie skutera
Rozmiar opon:    4-calowe kółka obrotowe
Materiał siedzenia:    PP
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zgłosić brakujące
lub wadliwe części

LISTA CZĘŚCI

(1) Podstawa siedziska 
+ rama siedziska

(1) oparcie siedzenia 
+ rama oparcia siedzenia

(1) Przedłużenie ramy

(1) Lewa kierownica

(1) Prawy uchwyt

(2) Pokrętło obrotowe

Zestaw kluczy imbusowych:
(1) Zmiana koła o 5 mm
(1) 6mm rama siedziska

(2) Duże śruby

(2) Duże podkładki

(1) Ustawiona flaga

(2) Pasek z rzepem
(4) Zapasowy pasek z rzepem (1) Klucz
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MONTAŻ TWOJEGO HOVER-1 GO-KART
Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące któregokolwiek z tych kroków, skontaktuj się z naszym zespołem 
obsługi klienta pod adresem www.hover-1.eu. Ktoś skontaktuje się z Tobą, aby przejść przez te czynności.

Ostrożnie wykonaj kroki pokazane na kolejnych stronach, aby złożyć Hover-1 Go-Kart.

Wyjmij całą zawartość Hover-1 Go-Kart z pudełka. Upewnij się, że uwzględniono całą zawartość sekcji „Lista 
części”.

1. Znajdź 4 piankowe podkładki i oba uchwyty. Usuń samoprzylepną podkładkę z każdej podkładki 
piankowej i wyśrodkuj po obu stronach mocowania pedałów, jak pokazano poniżej. Upewnij się, że wszystkie 
podkładki piankowe są prawidłowo przymocowane do mocowań pedałów.

2. Używając dwóch dużych śrub i dwóch dużych podkładek. Przymocuj uchwyty 
do odpowiednich stron ramy siedziska, jak pokazano poniżej. Dokręć 
dołączonym kluczem imbusowym 6 mm.

Proszę odwiedź
www.hover-1.eu/troubleshoot 

zgłosić brakujące
lub wadliwe części
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Proszę odwiedź
www.hover-1.eu/troubleshoot 

zgłosić brakujące
lub wadliwe części

3. Włożyć przedłużenie ramy do ramy siedziska. Dopasuj do preferowanej długości. Zabezpiecz przedłużenie 
ramy na miejscu za pomocą jednego pokrętła obrotowego.
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Proszę odwiedź
www.hover-1.eu/troubleshoot 

zgłosić brakujące
lub wadliwe części

5. Twój Hover-1 Go-Kart jest teraz w pełni zmontowany 
i powinien wyglądać jak na poniższym obrazku.

4. Włożyć ramę oparcia siedzenia do ramy siedziska. 
Dopasuj do preferowanej długości. Zamocuj ramę 
oparcia siedzenia na miejscu za pomocą jednego 
pokrętła.
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Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące któregokolwiek z tych kroków, skontaktuj się z naszym zespołem 
obsługi klienta pod adresem www.hover-1.eu. Ktoś skontaktuje się z Tobą, aby przejść przez te czynności.

Ostrożnie wykonaj kroki pokazane na następnych stronach, aby zainstalować Hover-1 Go-Kart na 
hulajnodze elektrycznej. Przeczytaj pozostałą część instrukcji przed jazdą na Hover-1 Go-Kart.

Twój Hover-1 ZGo-Kart powinien być całkowicie złożony przed zainstalowaniem go na hulajnodze 
elektrycznej. Procedury montażu znajdują się w sekcji „Montaż Hover-1 Go-Kart”.

1. Umieść mocowania pedałów na czujnikach podnóżka samobalansującego skutera, tak aby przednie 
koło było skierowane do przodu. Upewnij się, że mocowania pedałów są maksymalnie wyśrodkowane 
względem czujników podnóżka skutera.

INSTALACJA TWOJEGO HOVER-1 GO-KART

SPACE EVENLY

Proszę odwiedź www.hover-1.eu/troubleshoot 
zgłosić brakujące
lub wadliwe części
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2. Za pomocą dwóch elastycznych pasków. Przymocuj jeden koniec każdego paska do haczyków z przodu 
każdego uchwytu pedału.

3. Owiń oba elastyczne paski pod skuter utrzymujący równowagę i przymocuj końce do haczyków z tyłu 
każdego mocowania pedału.

Proszę odwiedź
www.hover-1.eu/troubleshoot 

zgłosić brakujące
lub wadliwe części
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4. OSTRZEŻENIE: Nie napinaj zbyt mocno pasków podczas montażu Go-Kart na hulajnodze. Upewnij się, że 
Go-Kart jest bezpiecznie przymocowany do skutera. Poniższy schemat przedstawia prawidłowe 
dopasowanie.

5. Twój Hover-1 Go-Kart powinien być prawidłowo zamontowany na hulajnodze, jak pokazano poniżej.

Proszę odwiedź
www.hover-1.eu/troubleshoot 

zgłosić brakujące
lub wadliwe części
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OPERACJA HOVER-1 GO-KART
Ważne jest, abyś w pełni rozumiał wszystkie elementy swojego Hover-1 Go-Kart. Jeśli te elementy nie są 
używane prawidłowo, nie będziesz mieć pełnej kontroli nad swoim Hover-1 Go-Kart. Zanim zaczniesz jeździć 
szybko lub poza kontrolowanym środowiskiem, poznaj funkcje różnych mechanizmów swojego Hover-1 
Go-Kart.

Poćwicz używanie elementów swojego Hover-1 Go-Kart z mniejszą prędkością na płaskiej, otwartej 
przestrzeni, zanim zabierzesz Hover-1 Go-Kart w nieznane obszary.

PRZED JAZDĄ

OSTRZEŻENIE
Każda hulajnoga, która nie działa prawidłowo, może 
spowodować utratę kontroli i upadek. Przed każdą jazdą 
dokładnie sprawdź całe urządzenie i nie korzystaj z niego, 
dopóki nie zostaną naprawione jakiekolwiek problemy.

OSTRZEŻENIE
Nie jeździć Hover-1 Go-Kart z uszkodzoną częścią; 
wymienić uszkodzoną część przed jazdą.
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Upewnij się, że Twój Hover-1 Go-Kart i skuter są w dobrym stanie za każdym razem, gdy jeździsz. Jeśli część 
Hover-1 Go-Kart nie działa poprawnie, skontaktuj się z naszym Centrum Obsługi Klienta.
 
• Upewnij się, że bateria hulajnogi jest w pełni naładowana przed jazdą na Hover-1 Go-Kart.

• Upewnij się, że śruby w Hover-1 Go-Kart są dobrze dokręcone przed każdą jazdą.

• Sprawdź, czy opony skutera nie są zużyte.

• Sprawdź, czy w skuterze są wszystkie połączenia.

LISTA KONTROLNA HOVER-1 GO-KART PRZED JAZDĄ
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ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Pierwszą zasadą bezpiecznej jazdy jest zdrowy rozsądek. Hover-1 Go-Kart jest podatny na ataki; nie może ochronić 
Cię w wypadku, przed uderzeniem lub utratą kontroli, tak jak prowadzi samochód. Hover-1 Go-Kart może 
przewrócić się na boki lub rzucić Cię na przednie koło. Porusza się szybciej niż typowa hulajnoga. Nie ma zderzaków 
ani poduszek powietrznych, jak samochód. Ta sekcja jest przewodnikiem po bezpiecznych praktykach jazdy 
podczas użytkowania. Upewnij się, że prawidłowo używasz Hover-1 Go-Kart.

W różnych miejscowościach i krajach obowiązują różne przepisy regulujące jazdę po drogach publicznych i należy 
skontaktować się z lokalnymi władzami, aby upewnić się, że przestrzegasz tych przepisów.

Hover-1 nie ponosi odpowiedzialności za mandaty lub naruszenia przyznane zawodnikom, którzy nie przestrzegają 
niniejszego regulaminu.

• Dla własnego bezpieczeństwa zawsze noś kask, który spełnia standardy bezpieczeństwa CPSC lub CE. W razie 
wypadku kask może uchronić Cię przed poważnymi obrażeniami, a w niektórych przypadkach nawet śmiercią.

• Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów, znaków stopu, przejść dla pieszych itp.

• Jeśli jeździsz z przyjaciółmi i kilkoma Hover-1Go-Karts, jedź na jednym pilniku w linii prostej.

• Miej zadowalające urządzenie sygnalizacyjne (dzwonek, klakson itp.), Aby ostrzec kierowców i pieszych o Twoim 
zbliżaniu się.

• Jeździć defensywnie; oczekuj nieoczekiwanego.

• Zapewnij pieszym pierwszeństwo.

• Nie podjeżdżaj zbyt blisko pieszych i ostrzegaj ich, jeśli zamierzasz minąć ich od tyłu.
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• Zwolnij na wszystkich skrzyżowaniach ulic i spójrz w lewo i prawo przed skrzyżowaniem.

• Przestrzegaj wszystkich sygnałów drogowych.

• Zawsze używaj odpowiednich sygnałów ręcznych do skręcania i zatrzymywania się. Daj sygnały 100 stóp 
przed zatrzymaniem lub skrętem i zawsze powróć obie ręce do kierownicy przed zatrzymaniem lub 
skręceniem.

• Uważaj na samochody wyjeżdżające do ruchu i na nagłe otwieranie drzwi samochodu.

• Unikaj dziur, kratek drenażowych i innych zagrożeń.

• Zachowaj ostrożność podczas jazdy po miękkich krawędziach drogi, żwirze, piasku i nierównych 
powierzchniach. Jedź powoli i unikaj szybkich zakrętów podczas jazdy po takich powierzchniach.

• Nigdy nie sprzęgaj się z innymi pojazdami.

• Nie prowadź „kaskaderów” ani nie ścigaj się w korku.

• Nie wjeżdżaj i nie wyjeżdżaj z ruchu, ani nie skręcaj z boku na bok.

• Zderzenie może bardzo obciążyć elementy Hover-1 Go-Kart, prawdopodobnie powodując ich 
przedwczesne zmęczenie. Komponenty cierpiące na zmęczenie stresem mogą nagle ulec awarii, 
powodując utratę kontroli lub poważne obrażenia.

UWAGA: JAZDA PO ZIMNEJ POGODZIE
Hamulce nie działają tak dobrze na mokrej nawierzchni, jak na sucho. Zaleca się, aby nie jeździć na Hover-1 
Go-Kart w deszczową pogodę, ponieważ istnieją elektroniczne elementy skutera, które mogą ulec 
uszkodzeniu w przypadku kontaktu z wodą.
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1. Używanie tego produktu na drogach i autostradach jest surowo zabronione, chyba że lokalne przepisy 
stanowią inaczej. Podczas jazdy na Hover-1 Go-Kart musisz nosić kask ochronny, ochraniacze na kolana i 
łokcie oraz inny niezbędny sprzęt ochronny.

2. Ze względu na specyfikę produktu elementy montażowe należy sprawdzać przed każdą jazdą, aby 
uniknąć wypadku podczas jazdy.

3. Nie wykonuj ostrych zakrętów, ponieważ możesz dryfować i przewrócić Hover-1 Go-Kart, co może 
spowodować obrażenia ciała i / lub uszkodzenie urządzenia.

4. Nie używaj w pobliżu basenów lub innych zbiorników wodnych.
 

Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, wymagany jest nadzór 
osoby dorosłej. Nigdy nie używaj na drogach, w pobliżu 
pojazdów silnikowych, na lub w pobliżu stromych 
pochyłości lub stopni, basenów lub innych zbiorników 
wodnych; zawsze noś buty i nigdy nie pozwalaj więcej niż 
jednemu jeźdźcowi.

OSTRZEŻENIE:
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JAZDA TWOIM HOVER-1 GO-KART
Upewnij się, że Hover-1 Go-Kart jest w pełni zmontowany i poprawnie zamontowany na hulajnodze, a 
wszystkie paski i śruby są zabezpieczone na miejscu. Upewnij się, że Twoja hulajnoga jest również 
odpowiednio konserwowana. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować poważne 
obrażenia ciała lub śmierć i uszkodzenie urządzenia.

Po przejrzeniu listy kontrolnej przed jazdą wykonaj poniższe czynności, aby rozpocząć jazdę na Hover-1 
Go-Kart.

1. Włącz skuter.

2. Usiądź wygodnie w fotelu Hover-1 Go-Kart.

2. Umieść stopy na podnóżkach.

3. Mocno chwyć oba pręty kierownicy i powoli pchnij je jednocześnie w dół, aby ruszyć do przodu.

4. Podczas jazdy powoli pociągnij do góry oba drążki kierownicy, aby zahamować.

5. Aby cofnąć, powoli pociągnij jednocześnie oba drążki do góry.

6. Aby skręcić w lewo, pchnij prawy uchwyt w dół, trzymając lewy uchwyt w pozycji neutralnej.

7. Aby skręcić w prawo, pchnij lewy uchwyt w dół, trzymając prawy uchwyt w pozycji neutralnej.
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Aby uzyskać informacje dotyczące gwarancji, odwiedź nas pod adresem:
www.hover-1.eu
Producent: DGL GROUP LTD, UK, LE4 8AT, UNITED KINGDOM / DGL GROUP LTD, EU, 47877, NIEMCY

Poniższe informacje dotyczą tylko krajów członkowskich UE: Znak pokazany po prawej stronie jest 
zgodny z Dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 2012/19 / UE 
(WEEE). Znak ten wskazuje na wymóg, aby NIE wyrzucać sprzętu jako nieposortowanych odpadów 
komunalnych, ale używać systemów zwrotu i zbiórki zgodnie z lokalnym prawem.

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

W przypadku obsługi klienta w Wielkiej Brytanii prosimy o kontakt +44 (0) 1355 
241222 / escooters@letmerepair.co.uk
W przypadku innych krajów zeskanuj poniższy kod QR, aby uzyskać więcej 
informacji.

GWARANCJA

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

DYREKTYWA WEEE





@RideHover1

@RideHover1 @RideHover1

www.hover-1.eu


