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KASK MOŻE 
OCALIĆ 
ŻYCIE!
W czasie użytkowania deskorolki należy 
zawsze korzystać z prawidłowo 
dopasowanego kasku zgodnego z normami 
bezpieczeństwa CPSC lub CE.

Prawidłowe dopasowanie:
Użytkownik powinien 
upewnić się, że kask 
zakrywa czoło.

Nieprawidłowe 
dopasowanie:
Czoło jest odkryte i 
narażone na poważne 
obrażenia.
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OSTRZEŻENIE
Tak jak wszystkie mechaniczne komponenty, hulajnoga 
Hover-1 Surge podlega zużyciu oraz wysokim naprężeniom. 
Różne materiały i komponenty mogą różnie reagować na 
zużycie. Jeśli okres użytkowania komponentu ujęty w projekcie 
minie, komponent może nagle zawieść, powodując możliwe 
kontuzje u osoby korzystającej z urządzenia. Każde pęknięcie, 
zadrapanie lub zmiana w kolorystyce na obszarach 
podlegających wysokim naprężeniom wskazują, że żywotność 
komponentu dobiegła końca i powinien on zostać 
wymieniony. Nie powinno się jeździć na urządzeniu w sposób 
mogący spowodować jego zniszczenie.

W  instrukcji użytkownika, powyższy symbol ze słowem 
„OSTROŻNIE” oznacza niebezpieczną sytuację, która, jeżeli 
użytkownik jej nie uniknie, może doprowadzić do 
niewielkich lub średnich obrażeń.

OSTROŻNIE!

OSTRZEŻENIE
W  instrukcji użytkownika, powyższy symbol ze słowem 
„OSTRZEŻENIE” oznacza niebezpieczną sytuację, która, jeżeli 
użytkownik jej nie uniknie, może doprowadzić do śmierci lub 
poważnych obrażeń.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas 
składania i rozkładania hulajnogi Hover-1 Surge. Jeśli nie 
rozumiesz, jak obsługiwać zapięcia, odwiedź stronę 
www.Hover-1.eu

NIE JEŹDZIĆ NA HULAJNODZE HOVER-1 SURGE BEZ 
UPRZEDNIEGO ZAPIĘCIA WSZYSTKICH BLOKAD.

OSTRZEŻENIE
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NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z 
INSTRUKCJĄ UŻYTKOWNIKA.

Nieprzestrzeganie podstawowych zasad oraz środków 
bezpieczeństwa podanych w instrukcji użytkownika może 

doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, mienia, poważnych 
obrażeń ciała, a nawet śmierci.

Dziękujemy za dokonanie zakupu elektrycznego skutera Hover-1 
Surge. Przed użytkowaniem urządzenia prosimy dokładnie zapoznać 
się ze wszystkimi instrukcjami oraz zachować niniejszą instrukcję 
użytkownika na przyszłość.

Ta instrukcja ma zastosowanie do skutera Surge.

• W celu uniknięcia zagrożenia wynikającego ze zderzenia, upadku, 
utraty kontroli nad urządzeniem, należy nauczyć się bezpiecznej 
jazdy skutera Surge.

• Użytkownik może posiąść umiejętności związane ze sterowaniem, 
zapoznając się z instrukcją produktu oraz oglądając stosowne �lmy.

• Ta instrukcja użytkownika obejmuje wszystkie zasady sterowania 
urządzeniem oraz środki ostrożności. Użytkownik powinien dokładnie 
ją przeczytać i postępować zgodnie z instrukcjami. 

• Hover-1 nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ani 
obrażenia wynikające z niezrozumienia oraz nieprzestrzegania 
ostrzeżeń oraz instrukcji zgodnie z niniejszą instrukcją użytkownika.

UWAGA
1. Należy używać wyłącznie ładowarki znajdującej się w zestawie z 
skuterem.
Producent ładowarki: SHENZHEN FUYUANDIAN POWER CO., LTD
Model: xxxxxxxxxx
2. Zakres temperatury pracy ładowarki wynosi 0-40 °C (32-104 °F)

3. Zakres temperatury pracy Surge wynosi 0-40 °C 
(32-104 °F)

4. Nie jeździć na oblodzonych lub śliskich nawierzchniach

5. Przed jazdą na skuterze należy zapoznać się z instrukcją 
użytkownika oraz znakami ostrzegawczymi.

6. Skuter Surge należy przechowywać w suchym i wentylowanym 
otoczeniu.

7. W czasie transportu produktu Surge należy unikać gwałtownych 

OSTRZEŻENIE!

Lorem ipsum
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OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE NISKIEJ TEMPERATURY
Niska temperatura wpływa na naoliwienie elementów ruchomych 
w skuterze Surge, tym samym zwiększając opór wewnętrzny. 
Ponadto, w warunkach niskiej temperatury, pojemność baterii 
ulegnie obniżeniu, a baterie szybciej się rozładują.

W warunkach niskiej temperatury (poniżej 40°F) należy zachować 
ostrożność przy jeździe na skuterze Surge.

Jazda w takich warunkach może narazić skutera na awarię 
mechaniczną, przez co urządzenie lub mienie może zostać 
uszkodzone, lub użytkownik może doznać obrażeń ciała, a nawet 
może stracić życie.

INSTRUKCJE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA
• Urządzenie należy trzymać z dala od źródeł ciepła, 
bezpośredniego słońca, wilgoci, wody oraz dowolnych płynów.

• Z urządzenia nie należy korzystać, jeżeli zostało narażone na 
działanie wody, wilgoci lub dowolnego płynu w celu uniknięcia 
porażenia prądem, wybuchu oraz/lub obrażeń ciała oraz 
uszkodzenia urządzenia.

• Z urządzenia nie należy korzystać, jeżeli zostało upuszczone lub w 
dowolny sposób uszkodzone.

• Naprawy sprzętu objętonly wykonywane przez producenta. 
Niewłaściwe naprawy unieważniają gwarancję i mogą stanowić 
poważne zagrożenie dla użytkownika.

• Naprawa urządzenia elektrycznego może zostać 
przeprowadzona wyłącznie przez producenta. Nieprawidłowa 
naprawa unieważnia gwarancję oraz może stanowić poważne 
zagrożenie dla użytkownika.

• Urządzenie nie powinno być pokryte kurzem, kłaczkami itp.

• Urządzenia nie należy używać w innym celu niż jego 
przeznaczenie. Takie działanie może je uszkodzić lub może 
prowadzić do uszkodzenia mienia, obrażeń ciała lub śmierci.

• Ten produkt nie jest zabawką. Należy przechowywać go w 
miejscu niedostępnym dla dzieci.

• Nie należy narażać baterii, zestawu baterii lub zamontowanych 
baterii na działanie nadmiernej ilości ciepła, np. w formie 
promieni słonecznych, lub otwartego ognia.

• Nie należy narażać baterii, zestawu baterii lub zamontowanych 
baterii na działanie nadmiernej ilości ciepła, np. w formie 
promieni słonecznych, lub otwartego ognia.
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• Użytkownik lub inne osoby nie powinny korzystać z skutera Surge 
przed poznaniem wszystkich instrukcji, ostrzeżeń oraz środków 
bezpieczeństwa opisanych w niniejszej instrukcji użytkownika.
• Konsultując się z lekarzem, użytkownik powinien upewnić się, czy 
nie ma takiej choroby, która mogłaby wpływać na zdolność 
sterowania urządzeniem Surge.
• Osoby z dolegliwościami głowy, pleców, szyi lub osoby, u których 
takie części ciała zostały poddane operacji, nie powinny korzystać 
ze skutera Surge.
• Z urządzenia nie powinna korzystać osoba w ciąży i/lub z chorobą serca.
• Osoby z zaburzeniami psychicznymi lub �zycznymi, które mogą 
powodować podatność na obrażenia lub upośledzenie ich 
zdolności �zycznych lub umysłowych do rozpoznania, zrozumienia i 
wykonania wszystkich instrukcji bezpieczeństwa oraz do przyjęcia 
ryzyka związanego z użytkowaniem urządzenia, nie powinny 
korzystać z Hover-1 Surge.

oznacza instrukcje lub istotne informacje, które użytkownik powinien 
przyswoić przed użytkowaniem urządzenia.

W  instrukcji użytkownika, powyższy symbol ze słowem „OSTROŻNIE” 
oznacza niebezpieczną sytuację, która, jeżeli użytkownik jej nie 
uniknie, może doprowadzić do niewielkich lub średnich obrażeń.

W  instrukcji użytkownika, powyższy symbol ze słowem „OSTRZEŻENIE” 
oznacza niebezpieczną sytuację, która, jeżeli użytkownik jej nie uniknie, 
może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń.

Użytkownik musi zachować numer seryjny w celach gwarancyjnych 
oraz jako dowód zakupu.

OSTRZEŻENIE: Na urządzeniu, które jest narażone przez dłuższy czas na 
działanie promieni UV, deszczu oraz czynników środowiskowych, 
uszkodzeniu mogą ulec materiały pokrywające obudowę. Jeżeli 
urządzenie nie jest użytkowane, należy przechowywać je w budynku.

OSTRZEŻENIE!

OSTRZEŻENIE!

NUMER SERYJNY

OSTROŻNIE!

UWAGA:
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Niniejsza instrukcja ma na celu dostarczenie informacji potrzebnych 
do bezpiecznego użytkowania i konserwacji nowej hulajnogi Surge. 
Przeczytaj je dokładnie przed jazdą na hulajnodze Alfa.

Skuter  Hover-1 jest urządzeniem osobistym służącym do transportu. 
Nasza technologia oraz procesy produkcyjne są opracowywane 
wraz z rygorystycznymi testami, którym poddawane są wszystkie 
skutery Surge. Użytkowanie urządzenia Surge bez przestrzegania 
postanowień niniejszej instrukcji użytkownika może doprowadzić do 
jego uszkodzenia lub obrażeń ciała.

ZAWARTOŚĆ PACZKI
• Składana Elektryczna Hulajnoga Hover-1 Surge
• Kabel do ładowania
• Ładowarka
• Pompka
• Instrukcja użytkowania
• Zatrzymaj kartę

Numer seryjny twojej hulajnogi Hover-1 Surge jest wybity 
odpowiednio po stronie podpórki platformy. Zapisz numer 
seryjny w wyznaczonym miejscu w części „GWARANCJA” tej 
instrukcji, na wypadek zagubienia lub kradzieży Twojej hulajnogi 
Hover-1 Surge.

• Pierwszą zasadą bezpiecznej jazdy jest kierowanie się zdrowym 
rozsądkiem.
• Różne miejscowości i kraje mają różne przepisy regulujące jazdę 
elektrycznymi środkami transportu na drogach publicznych.
• Należy skontaktować się z lokalnymi urzędnikami, aby upewnić się, 
że przestrzegasz lokalnych przepisów ruchu drogowego.
• Hover-1 nie ponosi odpowiedzialności za mandaty lub naruszenia 
przepisów przyznane użytkownikom hulajnogi, którzy nie 
przestrzegają lokalnych przepisów i regulacji.
• Ze względów bezpieczeństwa użytkownik powinien zawsze nosić 
kask, który jest zgodny z normami bezpieczeństwa CPSC lub CE. W 
razie wypadku, kask może ochronić użytkownika przed poważnymi 
obrażeniami, a w niektórych przypadkach – nawet przed śmiercią.

WPROWADZENIE

OSTRZEŻENIE
Przed jazdą na Hover-1 Surge przeczytaj całą instrukcję. 
Nieprzeczytanie instrukcji lub nieprzestrzeganie jej 
wskazówek może doprowadzić do poważnych obrażeń 
lub śmierci.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
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• Należy przestrzegać wszystkich lokalnych przepisów dotyczących 
ruchu drogowego (np. sygnalizacji świetlnej, ulic jednokierunkowych, 
znaków „STOP”, przejść dla pieszych itp.).

• Jedź z ruchem, a nie przeciwko niemu.

• Jedź defensywnie; oczekuj nieoczekiwanego.

• Daj pieszym pierwszeństwo przejazdu.

• Nie jedź zbyt blisko pieszych. Jeżeli użytkownik zamierza ich 
wyprzedzić, powinien ich o tym powiadomić.

• Przed wszystkimi skrzyżowaniami ulic należy zwolnić, a przed 
przejazdem na drugą stronę należy spojrzeć w lewą i prawą stronę.

Skuter Surge nie jest wyposażony w re�ektory. Jazda w gorszych 
warunkach widoczności nie jest zalecana.

Jeśli jeździsz na hulajnodze w warunkach ograniczonej widoczności, upewnij 
się, że światło LED jest włączone i że nosisz jasne, odblaskowe ubrania.

tPomyśl o bezpieczeństwie podczas jazdy. Możesz zapobiec wielu 
wypadkom, jeśli myślisz o bezpieczeństwie. Poniżej znajduje się 
pomocna lista kontrolna dla jeźdźców Compact.

LISTA KONTROLNA BEZPIECZEŃSTWAt

• Użytkownik nie powinien jeździć w sposób wykraczający poza jego 
umiejętności. Ponadto powinien upewnić się, czy dobrze poznał 
wszystkie funkcje skutera Surge.

• Nie jeździj zbyt szybko - wraz ze wzrostem prędkości zwiększa się 
ryzyko. Jeśli poruszasz się z większą prędkością, małe uderzenia mogą 
przekształcić się w większe uderzenia, prowadząc do większego 
ryzyka obrażeń w razie wypadku.

• Nie jeździj ze zwierzętami.

• Przed nadepnięciem na Surge upewnij się, że jest ona ustawiona 
płasko na poziomym podłożu i że zasilanie jest włączone.

OSTRZEŻENIE
Podczas jazdy w warunkach słabej widoczności, 
takich jak mgła, zmierzch lub noc, możesz być trudny 
do dostrzeżenia, co może prowadzić do kolizji. Aby 
zwiększyć poziom bezpieczeństwa, noś jasne, 
odblaskowe ubrania podczas jazdy w złych 
warunkach oświetleniowych.
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• Nie należy otwierać ani mody�kować skutera Surge. Takie środki 
unieważniają gwarancję producenta i mogą działać na urządzeniach, 
których efektem może być obrażenie ciała lub śmierć użytkownika.

• Nie należy używać Alfy w sposób, który zagrażałby ludziom lub mieniu.

• Jeśli Ty i Twoi znajomi jedziecie razem na hulajnogach Surge, 
pamiętajcie o zachowaniu bezpiecznej odległości między sobą, aby 
uniknąć kolizji, spowodowania szkód materialnych, poważnych 
obrażeń, a nawet śmierci.

• Zawsze trzymaj stopy na hulajnodze. Zdejmowanie stóp z hulajnogi 
podczas jazdy jest niebezpieczne i może spowodować, że hulajnoga 
zatrzyma się lub będzie skręcać na boki.

• Skuter Surge nie należy stosować pod wpływem narkotyków i / lub 
alkoholu.

• Nie obsługuj skutera Surge, gdy jesteś zmęczony lub niewyspany.

• Kieruj się swoim najlepszym osądem, aby trzymać się z dala od 
niebezpiecznych sytuacji z Surge.

• Użytkownik nie powinien używać skutera Surge na krawężnikach, 
podjazdach lub usługach z nim w skateparku, pustym basenie, lub używać 
jego w jaki sposób do deski do skateboardingu czy hulajnogi. Surge NIE JEST 
SKUTEREM SŁUŻĄCĄ DO SKATEBOARDINGU. Nieprawidłowe korzystanie z 
skutera Surge unieważnia gwarancję producenta oraz może być 
powiązane z obrażeniami ciała lub innymi urządzeniami.

• Nie należy nadużywać skutera Surge, ponieważ takie działanie 
może obejmować działanie produktu i działanie systemu, którego 
efektem może być obrażenie ciała. Nadużywanie produktu, w tym 
rzucanie skutera Surge, unieważnia gwarancję producenta.

• Nie należy pracować w kałużach wody, błota, piasku, kamieni, 
żwiru, gruzu lub w pobliżu nierównego i nierównego terenu.

• Surge może być używana na utwardzonych powierzchniach, które 
są płaskie i równe. Jeśli napotkasz nierówny chodnik, podnieś 
hulajnogę Alfa ponad przeszkodą.

• Z urządzenia nie należy korzystać w niesprzyjających warunkach 
pogodowych: w śniegu, deszczu, gradzie; w przypadku 
występowania śliskiej bądź oblodzonej nawierzchni lub w przypadku 
wysokich bądź niskich temperatur.

• Zegnij kolana podczas jazdy po wyboistej lub nierównej nawierzchni, 
aby pochłonąć wstrząsy i wibracje i pomóc utrzymać równowagę.

• Jeśli nie masz pewności, czy możesz bezpiecznie jeździć na określonym 
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terenie, zejdź i nieść swoją Alfę. ZAWSZE BĄDŹ PO STRONIE OSTROŻNIE.

• Nie należy jeździć na terenie wyboistym lub przez przeszkody o 
wysokości większej od ½ cm, nawet w przypadku odpowiedniego 
przygotowania się oraz zginania kolan.

• ZACHOWAJ UWAGĘ - spójrz na miejsce, w którym jeździsz i bądź 
świadomy warunków drogowych, ludzi, miejsc, mienia i 
przedmiotów w pobliżu.

• Skuter Surge nie należy używać w zatłoczonych miejscach.

• Używaj skutera Surge z najwyższą ostrożnością w pomieszczeniach, 
szczególnie w pobliżu ludzi, nieruchomości i ciasnych przestrzeni.

• Z urządzenia nie należy korzystać podczas rozmowy, wysyłania 
wiadomości tekstowych lub przeglądania telefonu.

• Nie należy jeździć na obszarach, na których jazda na takim 
urządzeniu nie jest dozwolona.

• Nie należy jeździć w pobliżu pojazdów silnikowych ani na drogach 
publicznych.

• Nie należy wjeżdżać na strome zbocza ani z nich zjeżdżać.

• Surge jest przeznaczona do użytku przez jedną osobę, NIE próbuj 
obsługiwać Surge z dwiema lub więcej osobami.

• Nie noś niczego podczas jazdy na hulajnodze Surge.

• Osoby z brakiem równowagi nie powinny próbować obsługiwać 
skutera Surge.

• Kobiety w ciąży nie powinny obsługiwać skutera Surge.

• Małe dzieci i osoby starsze nie powinny obsługiwać Alfy.

• Przy wyższych prędkościach zawsze bierz pod uwagę dłuższy czas
  zatrzymywanie odległości.

• Nie próbuj wskakiwać na skuter alfa ani z niego zjeżdżać.

OSTRZEŻENIE
Właściwe używanie hamulca jest niezbędne, aby 
zapewnić bezpieczne i skuteczne zatrzymanie. Aby 
uniknąć niewłaściwego użycia i potencjalnych 
obrażeń, nie należy przykładać gwałtownej lub 
nadmiernej siły do 
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• Nie próbuj wyczynów ani sztuczek na skuterze Surge.

• Nie należy jeździć na Al�e w ciemnych lub słabo oświetlonych 
miejscach.

• Nie należy jeździć Alfą w pobliżu lub nad dziurami, pęknięciami lub 
nierównymi chodnikami lub powierzchniami.

• Nie obsługuj skutera Surge w terenie.

• Nie skręcaj gwałtownie, szczególnie przy dużych prędkościach.

• Nie przekraczaj maksymalnych lub minimalnych limitów masy.

• Unikaj jazdy Alfą w niebezpiecznych miejscach, w tym w pobliżu 
miejsc z łatwopalnym gazem, parą, cieczą, pyłem, włóknami, które 
mogą spowodować pożar lub wybuch.

• Nie używaj w pobliżu basenów lub innych zbiorników wodnych.

• Pozostawiając skuter bez nadzoru, należy go zablokować, aby 
uniknąć używania go przez innych, powodując samemu uszkodzenie 
lub uszkodzenie lub kradzież skutera.

OSTRZEŻENIE
Nieprawidłowe używanie hulajnogi może powodować dodatkowe 
ryzyko obrażeń. Takie nieprawidłowe użytkowanie to między innymi:

• Skakanie na hulajnodze
• Jazda po gruzie lub przeszkodach
• Wykonywanie popisów kaskaderskich
• Jazda po terenie poza drogą owym
• Szybka jazda
• Ściganie się z innymi użytkownikami
• Jazda w sposób niestandardowy

Wyżej wymienione przykłady obciążają każdą część hulajnogi i mogą 
prowadzić do długotrwałego uszkodzenia urządzenia. Uszkodzenie 
hulajnogi może prowadzić do wypadku lub zwiększyć ryzyko obrażeń. 
Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, używaj hulajnogi prawidłowo.

OSTRZEŻENIE
Jeżeli użytkownik jeździ na skuterze w gorszych warunkach 
widoczności (np. mgła, zmierzch, noc), może mieć trudności z 
obserwacją otoczenia, co może doprowadzić do wypadku. Poza 
włączeniem światła na czas jazdy w gorszych warunkach 
oświetlenia, użytkownik powinien pamiętać o założeniu jasnej, 
odblaskowej odzieży.
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• Urządzenia nie należy narażać na działanie płynu lub wilgoci w 
celu uniknięcia uszkodzenia obwodów wewnętrznych urządzenia.
• Nie należy stosować żrących rozpuszczalników do czyszczenia 
urządzenia.
• Urządzenia nie należy narażać na działanie niezwykle wysokich 
lub niskich temperatur, ponieważ ograniczy to żywotność 
urządzenia, zniszczy baterię oraz/lub odkształci określone części z 
plastiku.
• Nie należy wyrzucac do ognia, ponieważ może wybuchnąć lub 
zapalić się.
• Nie narażaj urządzenia na kontakt z ostrymi przedmiotami, 
ponieważ spowoduje to zarysowania i uszkodzenia.
 Nie pozwól, aby urządzenie spadło z wysokich miejsc, ponieważ 
może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych obwodów.
• Urządzenia nie należy rozbierać na części.
• Należy korzystać wyłącznie z ładowarki dostarczonej przez Hover-1.

KONTROLA I KONSERWACJA

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

OSTRZEŻENIE
Nie należy stosować wody lub innych płynów do czyszczenia. 
Jeżeli woda lub inne płyny dostaną się do środka Skutera Hover-1 
Surge, wewnętrzne części zostaną trwale uszkodzone.

OSTRZEŻENIE
Użytkownicy, którzy zdemontują skuter Hover-1 Surge bez 
pozwolenia, unieważnią gwarancję.
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SPECYFIKACJA BATERII
Typ baterii: Akumulatorowa bateria litowo-jonowa
Czas ładowania: Do 8 godzin
Napięcie baterii: 36V
Pojemność baterii: 12 Ah
Temperatura pracy: 32°F – 104°F
Temperatura ładowania: 32°F – 104°F
Czas przechowywania: 1 rok
Temperatura przechowywania: -4°F – 104°F
Wilgotność w miejscu przechowywania: 5% - 95%

KONSERWACJA BATERII
Bateria litowo-jonowa jest wbudowana w urządzeniu. Nie należy 
rozkładać urządzenia w celu usunięcia baterii lub jej oddzielenia od 
urządzenia.

• Podczas ładowania urządzenia należy użyć dołączonego 
1-stykowego kabla ładującego lub w inny sposób upewnić się, że 
warunki ładowania baterii są spełnione.

• Urządzenia ani baterii nie należy podłączać lub mocować do wtyczki 
źródła zasilania lub bezpośrednio do zapalniczki samochodowej.

• Urządzenia ani baterii nie należy umieszczać w pobliżu ognia lub 
na obszarze, który jest nasłoneczniony. Nagrzewanie urządzenia 
i/lub baterii może doprowadzić do dalszego nagrzewania, popsucia 
lub zapalenia baterii znajdującej się wewnątrz urządzenia.

• Jeżeli baterii nie można naładować w wyznaczonym czasie 
ładowania, należy przestać ją ładować. Jej dalsze ładowanie może 
doprowadzić do sytuacji, w której bateria stanie się gorąca, pęknie 
lub zapali się.

W trosce o zasoby naturalne, prosimy o wyrzucenie baterii lub o 
poddanie ich recyklingowi w prawidłowy sposób. Niniejszy produkt 
zawiera baterie litowo-jonowe. Przepisy lokalne, stanowe bądź 

OBSŁUGA BATERII / KONSERWACJA

OSTRZEŻENIE
Nieprzestrzeganie poniższych zasad 
bezpieczeństwa może prowadzić do 
poważnych obrażeń ciała i / lub śmierci.
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federalne mogą zabraniać wyrzucania baterii litowo-jonowych w 
formie zwykłych śmieci. Użytkownik powinien skonsultować się z 
lokalnym organem odpowiedzialnym za odpady w celu uzyskania 
informacji dotyczących możliwości recyklingu i/lub wyrzucania 
odpadów.

• Nie należy mody�kować, zmieniać lub zamieniać baterii.

• Jeżeli bateria wydziela nieprzyjemny zapach, przegrzewa się lub 
przecieka, nie należy korzystać z urządzenia.

• Nie należy dotykać żadnych wyciekających substancji ani 
wdychać wydzielanych wyziewów.

• Nie pozwalaj dzieciom i zwierzętom dotykać baterii.

• Bateria zawiera niebezpieczne substancje, nie otwieraj baterii ani 
nie wkładaj niczego do baterii.

• Używaj tylko ładowarki dostarczonej przez Hover-1.

• Nie próbuj ładować urządzenia, jeśli bateria jest rozładowana lub 
emituje jakiekolwiek substancje. W takim przypadku, w razie pożaru 
lub wybuchu, natychmiast odsuń się od akumulatora.

• Baterie litowo-jonowe uważa się za materiały niebezpieczne. 
Należy przestrzegać wszystkich przepisów lokalnych, stanowych bądź 
federalnych w odniesieniu do recyklingu, obsługi lub wyrzucania 
baterii litowo-jonowych.

OSTRZEŻENIE
JEŻELI UŻYTKOWNIK ZOSTAŁ NARAŻONY NA 
DZIAŁANIE DOWOLNEJ SUBSTANCJI 
WYDZIELAJĄCEJ SIĘ Z BATERII, POWINIEN 
BEZZWŁOCZNIE SKONSULTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM.
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• Sprawdzaj śruby wskazane na poniższym schemacie co 3 miesiące.
Jeśli wykryjesz jakąś luźną część, dokręć ją ponownie za 
pomocą dostarczonego klucza.
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EU-H1-SRG
18,15 kg (40 funtów)
120 kg (264 funty) 
20 kg (44 funty) 
Do 25 km/h (15.5 mph/h)
38,5 km (Do 24 mil) 
Litowo-jonowa
Silnik bezszczotkowy
36 V
12Ah (60 ogniw)
3 W
100-240V, 50/60Hz
114.3 cm x 42.4 cm x 52.8 cm
(45.0" x 16.6" x 20.7")
114.3 cm x 42.4 cm x 121.3 cm
(45.0" x 16.6" x 47.7")
Pompowane gumowe opony
10” przednia i tylna
Tylny hamulec tarczowy 
aktywowany z kierownicy
D034634
2AANZALPHA

Model:
Waga netto:
Maksymalna obsługiwana waga:
Minimalna obsługiwana waga:
Maksymalna prędkość:
Maksymalny zasięg:
Typ baterii:
Moc silnika:
Napięcie baterii:
Pojemność baterii:
Głośnik:
Wymagania dotyczące zasilania:
Wielkość po złożeniu:

Wielkość po rozłożeniu:

Typ opony:
Rozmiar opony:
Typ hamulca:

BT ID:
Zawiera FCC ID:

SPECYFIKACJA

PARLISTA CZĘŚCITS LIST

A. Rama hulajnogi
B. Zespół kierowniczy
C. Ładowarka i kabel 
do ładowania
D. Klucz imbusowy
E. Pompka

B

C

E 

D

A 
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SCHEMAT HOVER-1 SURGE

FUNKCJE/CZĘŚCI
1. Wyświetlacz LCD
2. Klamerka do składania
3. Dzwonek
4. Drążek kierownicy(L)
5. Uchwyt hamulca
6. Przycisk zasilania
7. Kierunkowskaz
8. Drążek kierownicy(P)

9. Przepustnica
10. Kolumna sterowania
11. Blokada składania
12. Port ładowania
13. Nóżka
14. Platforma hulajnogi
15. Haczyk do składania
16. Tylny hamulec tarczowy

1

5

8

9

14

15

16

4

11

12

13

10

7

6

2
3
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SCHEMAT HOVER-1 SURGE

WYŚWIETLACZ LCD

WYŚWIETLACZ LCD

UCHWYT HAMULCA
DZWON

SKŁADANY ZACISK

SYGNAŁ OBROTOWY

FUNKCJA ZASILANIA
PRZYCISK

PRZEPUSTNICA

1. SYGNAŁ OBROTOWY
Wskazuje kierunek skrętu.

5. IKONA KONTROLI REJSU
Wskazuje, że tempomat jest 
włączony. Podczas jazdy naciśnij 
dwa razy przepustnicę szybko, 
usłyszysz sygnał dźwiękowy, a 
wskaźnik tempomatu zapali się 
na wyświetlaczu LCD, wskazując, 
że jest on włączony; Naciśnij 
jeden raz przepustnicę lub ściśnij 
uchwyt hamulca, aby anulować 
tempomat.

6. WSKAŹNIK BLUETOOTH
Wskazuje, że głośnik Bluetooth jest 
w trybie parowania (migające 
światło), sparowanym (stałe 
światło) lub wyłączonym (brak 
światła).

7. WSKAŹNIK BATERII
Wyświetla aktualny poziom 
naładowania baterii.

2. TRYB WYSOKIEJ PRĘDKOŚCI
Wskazuje, że tryb wysokiej prędkości 
jest włączony. Naciśnij przycisk 
zasilania jeden raz, aby włączyć / 
wyłączyć. W trybie niskiej prędkości 
maksymalna prędkość wynosi 10 
mph (16 km / h), w trybie wysokiej 
prędkości maksymalna prędkość 
wynosi 15,5 mphh (25 km / h).

3. IKONA ŚWIATŁA
Wskazuje, że reflektor i inne 
światła są włączone. Naciśnij 
przycisk zasilania dwa razy 
szybko, aby włączyć / wyłączyć 
światła.

4. PRĘDKOŚCIOMIERZ
Wyświetla aktualną prędkość w 
milach na godzinę. Upewnij się, 
że skuter jest włączony. Naciśnij 
przycisk zasilania 3 razy, aby 
przełączyć między mph a km / h.

2 3 4 5 11

6

7
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Mph

Hulajnoga ma wbudowany bezprzewodowy głośnik, abyś mógł 
puszczać swoją muzykę podczas jazdy.
PAROWANIE GŁOŚNIKA
"1) Włącz hulajnogę, a głośnik dźwiękiem „ping” oznajmi, że czeka 
na połączenie Bluetooth®. Oznacza to, że głośnik hulajnogi jest teraz 
w trybie parowania.
"2) Umieść hulajnogę i urządzenie Bluetooth®, z którym chcesz ją 
sparować w zasięgu działania. Zalecamy trzymanie dwóch urządzeń 
w odległości nie większej niż 3 stopy od siebie podczas parowania.
"3) Upewnij się, że Bluetooth® jest włączony w telefonie lub 
urządzeniu muzycznym. Zapoznaj się z instrukcjami producenta, aby 
włączyć Bluetooth® w swoim urządzeniu.
"4) Po aktywowaniu Bluetooth® w urządzeniu wybierz opcję 
„H1-ALPHA” z listy dostępnych urządzeń Bluetooth®.
5) W razie potrzeby wprowadź kod PIN „000000” i potwierdź wpis.
6) Hulajnoga wyświetli komunikat „Sparowane”, kiedy dojdzie do 
pomyślnego sparowania.
"7) Uwaga: tryb parowania na hulajnodze będzie trwał dwie minuty. 
Jeśli żadne urządzenie nie zostanie sparowane po dwóch minutach, 
głośnik hulajnogi automatycznie powróci do trybu gotowości.
8) Jeśli parowanie się nie powiedzie, wyłącz hulajnogę i ponownie 
wykonaj parowanie zgodnie z powyższymi krokami.
9) Jeśli Twój smartfon jest poza zasięgiem lub poziom naładowania 
akumulatora w hulajnodze jest niski, głośnik może się odłączyć od 
urządzenia, a hulajnoga wyświetli komunikat „Niepołączony”. Aby 
ponownie połączyć, wykonaj powyższe kroki lub naładuj hulajnogę.
 
"UWAGA: Po sparowaniu głośnika hulajnogi z urządzeniem, głośnik 
zapamięta to urządzenie i automatycznie sparuje się, gdy Bluetooth® 
urządzenia zostanie włączony i będzie w zasięgu. Nie trzeba 
ponownie parować żadnych wcześniej podłączonych urządzeń.

Jeśli głośnik nie zostanie sparowany z urządzeniem w ciągu 2 minut, 
wyłączy się. Ikona Bluetooth na wyświetlaczu będzie migać w trybie 
parowania, świeci światłem ciągłym po połączeniu i gaśnie, gdy 
Bluetooth jest wyłączony.
 
Twoja hulajnoga może sparować maksymalnie dwa urządzenia 
wielopunktowe. Możesz ponownie połączyć wcześniej sparowane 
urządzenie bez konieczności parowania lub procesu PIN na 
maksymalnie dwóch urządzeniach.

SŁUCHANIE MUZYKI
Po sparowaniu głośnika Bluetooth z urządzeniem możesz 
bezprzewodowo przesyłać muzykę. Wybierz utwór, którego chcesz 
słuchać na urządzeniu, aby słuchać go przez głośnik. Wszystkie elementy 
sterujące głośnością i utworami będą wykonywane za pomocą 
urządzenia muzycznego. Jeśli podczas przesyłania strumieniowego 
wystąpią jakiekolwiek problemy, zapoznaj się z instrukcją obsługi 
urządzenia.

GŁOŚNIK BLUETOOTH
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OSTRZEŻENIE
Każda hulajnoga Surge, która nie działa 
prawidłowo, może spowodować utratę 
kontroli i upadek. Dokładnie sprawdź 
całe urządzenie przed każdą jazdą i nie 
korzystaj z niego, dopóki nie zostaną 
naprawione ewentualne usterki.

ŁADOWANIE URZĄDZENIA
• Upewnij się, że port ładowania jest czysty i suchy.
• Upewnij się, że w porcie nie ma kurzu, ziemi ani drobnych kamyków.
• Podłącz ładowarkę do uziemionego gniazdka ściennego.
• Połącz kabel z zasilaczem (100V ~ 240V; 50/60 Hz).
• Wyrównaj i podłącz 1-bolcowy kabel ładujący do portu ładowania 
w hulajnodze Surge. (NIE WCISKAJ NA SIŁĘ ANI NIE WYGINAJ KABLA 
ŁADUJĄCEGO, MOŻE TO SPOWODOWAĆ ZAGIĘCIE BOLCÓW LUB ICH 
WYRWANIE).
"• Kontrolka ładowania na ładowarce powinna zmienić kolor na 
CZERWONY, co oznacza, że 
• Gdy CZERWONA lampka kontrolna ładowarki zmieni kolor na 
ZIELONY, oznacza to, że urządzenie jest w pełni naładowane.
"• Po pełnym naładowaniu hulajnogi Surge odłącz ładowarkę od 
urządzenia i gniazdka elektrycznego.
"

Do ładowania Hover-1 Surge używaj 
wyłącznie dołączonego kabla do 
ładowania i ładowarki. Korzystanie z 
innej, nieautoryzowanej ładowarki 
może uszkodzić Hover-1 Surge.

OSTROŻNIE

ŁADOWANIE HULAJNOGI SURGE

PRZYGOTOWANIE HULAJNOGI
PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PONIŻSZE INSTRUKCJE

 MOCOWANIE KIEROWNICY I HAMULCA
1. Zamocuj prawą kierownicę, umieszczając ją w odpowiednim 
gnieździe i przekręcając zgodnie z ruchem wskazówek zegara we 
właściwym kierunku.
2. Przymocuj hamulec do lewej kierownicy.
3. Zamocuj lewą kierownicę, umieszczając ją w odpowiednim 
gnieździe i przekręcając w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 
zegara we właściwym kierunku.
4. Dokręć śrubę hamulca za pomocą dołączonego klucza.

PRZECIW ZEGAROM
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CLOCKWISE

ATTACH BRAKE

TIGHTEN SCREW

Niektóre części Twojej hulajnogi Hover-1 Surge mogą Cię zranić, jeśli 
będziesz się nimi źle posługiwać. Ruchome i składane części mogą 
skaleczyć skórę. Zaciski i części obrotowe, takie jak dźwignie hamulca, 
mogą się zaciskać. Składając i rozkładając Hover-1 Surge, należy 
uważać na punkty zaciskania, w których może dojść do obrażeń. Nie 
pozostawiaj dłoni w tych miejscach podczas składania lub rozkładania.

PUNKTY ZACISKU
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MECHANIZM BLOKUJĄCY
Po jeździe na hulajnodze mechanizm blokujący może się z czasem 
poluzować. Jeśli zauważysz, że kolumna kierownicy jest luźna, nie jeździj na 
hulajnodze dopóki nie zostanie całkowicie zabezpieczona. Za pomocą 
dostarczonego klucza imbusowego 2,5 dokręcić punkt „A” (oznaczony 
poniżej), aż mechanizm blokujący zostanie dobrze zamocowany. Jeśli nie 
możesz całkowicie zamknąć mechanizmu, może być konieczne 
poluzowanie „A”, dopóki mechanizm blokujący będzie mógł się 
bezpiecznie zamknąć.

A

SKŁADANIE I ROZKŁADANIE HULAJNOGI SURGE
Aby rozłożyć hulajnogę Surge, naciśnij składany klip i pociągnij 
kolumnę kierownicy do góry. Podnieś blokadę bezpieczeństwa i 
wciśnij ją na miejsce, aby zabezpieczyć kolumnę kierownicy. Usłyszysz 
„kliknięcie” wskazujące, że kolumna kierownicy jest zablokowana. 
Upewnij się, że kolumna kierownicy jest dobrze zamocowana.

SKŁADANIE I ROZKŁADANIE

SKŁADANIE
OŚ

PODNIEŚ LUB OBNIŻ

Zwolnij składany klip
Aby złożyć kolumnę kierownicy
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Ważne jest, aby w pełni zrozumieć wszystkie elementy skutera Surge. 
Jeśli te elementy nie będą używane prawidłowo, nie będziesz mieć 
pełnej kontroli nad hulajnogą. Przed rozpoczęciem jazdy zapoznaj się 
z funkcjami różnych mechanizmów hulajnogi.

Poćwicz korzystanie z elementów hulajnogi Surge przy mniejszych 
prędkościach na płaskiej, otwartej przestrzeni przed jazdą na 
urządzeniu w miejscach publicznych.

LISTA KONTROLNA PRZED JAZDĄ
Upewnij się, że Surge jest w dobrym stanie za każdym razem, gdy 
chcesz na niej jeździć. Jeśli jakaś część hulajnogi Surge nie działa 
poprawnie, skontaktuj się z naszym Centrum Obsługi Klienta.

• Upewnij się, że bateria jest w pełni naładowana przed jazdą na 
hulajnodze.

• Jeśli hulajnoga Surge nie jest używana przez dłuższy czas, konieczne 
może być ładowanie baterii co 2 miesiące w celu zachowania jej 
żywotności.

• Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy założyć 
odpowiednią odzież ochronną i ochraniacze, jak wspomniano 
wcześniej w instrukcji obsługi.

"• Podczas obsługi urządzenia pamiętaj o noszeniu wygodnej odzieży 
i płaskich butów z zakrytymi palcami.

"• Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi, która pomoże 
wyjaśnić podstawowe zasady działania i zapewni wskazówki, jak 
najlepiej cieszyć się wrażeniami z jazdy.
"

PRZED JAZDĄ

OSTRZEŻENIE
Każda hulajnoga Surge, która nie działa 
prawidłowo, może spowodować utratę kontroli i 
upadek. Nie należy jeździć na hulajnodze Surge 
z uszkodzoną częścią; należy wymienić 
uszkodzoną część przed jazdą.
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NIEPRZESTRZEGANIE KAŻDEGO Z NASTĘPUJĄCYCH ŚRODKÓW 
BEZPIECZEŃSTWA MOŻE PROWADZIĆ DO USZKODZENIA TWOJEGO 

URZĄDZENIA, UTRATY GWARANCJI PRODUCENTA, SPOWODOWANIA 
USZKODZENIA NIERUCHOMOŚCI, SPOWODOWANIA POWAŻNYCH 

OBRAŻEŃ CIAŁA, A NAWET ŚMIERCI.

OBSŁUGA TWOJEGO URZĄDZENIA
Upewnij się, że urządzenie jest w pełni naładowane przed pierwszym 
użyciem. Przed włączeniem hulajnogi Surge należy jeździć na niej jak na 
normalnej hulajnodze, aby poczuć się komfortowo z urządzeniem, przed 
użyciem go z włączonym silnikiem.

Kiedy poczujesz się komfortowo jeżdżąc na hulajnodze, włącz ją. Aby 
silnik mógł się uruchomić, najpierw musisz zacząć jeździć na hulajnodze, 
a następnie nacisnąć kciukiem przepustnicę.

Aby spowolnić hulajnogę, zwolnij przepustnicę i ściśnij dźwignię hamulca, 
aby uruchomić hamulec tarczowy. Hamulec jest wrażliwy na nacisk, 
więc mocniejszy uchwyt oznacza większą siłę hamowania.

Aby skręcić, użyj kierownicy, żeby skręcić w pożądaną stronę.

Hulajnoga Surge może być obsługiwana manualnie, jeśli nie życzysz 
sobie korzystania z silnika.

Gdy poczujesz się komfortowo na urządzeniu, zauważysz, że łatwiej jest 
nim manewrować. Pamiętaj, że przy wyższych prędkościach konieczne 
jest przesunięcie ciężaru, aby pokonać siłę odśrodkową.

Podczas spotkania z wybojami lub nierównymi powierzchniami, zejdź z 
hulajnogi Surge i przenieś ją na powierzchnię, po której można 
bezpiecznie jeździć.

JAZDA NA HULAJNODZE SURGE

OSTRZEŻENIE
Nie skręcaj ostro ani w wysokich prędkościach, aby uniknąć 
niebezpieczeństwa. Nie skręcaj ani nie jeździj szybko w dół 
zboczy, ponieważ może to spowodować uraz.



25

OGRANICZENIA WAGI I PRĘDKOŚCI
Ograniczenia wagi i prędkości zostały ustalone dla twojego 
bezpieczeństwa. Prosimy o nieprzekraczanie ograniczeń 
wyszczególnionych w sekcji „Specy�kacje” w niniejszej instrukcji obsługi.

ZAKRES PRACY
Oto niektóre z głównych czynników, które będą miały wpływ na 
zasięg działania urządzenia.

• Teren: dystans jazdy jest najdłuższy podczas jazdy na gładkiej, 
płaskiej powierzchni. Jazda pod górę i / lub w trudnym terenie 
znacznie zmniejszy odległość.
"• Waga: Lżejszy użytkownik będzie miał większy zasięg niż cięższy 
użytkownik.

"• Temperatura otoczenia: należy jeździć i przechowywać 
urządzenie w zalecanych temperaturach, co zwiększy dystans jazdy, 
żywotność baterii i ogólną wydajność urządzenia.

• Prędkość i styl jazdy: Utrzymanie umiarkowanej i stałej prędkości 
podczas jazdy zapewnia osiągnięcie maksymalnego dystansu. 
Podróżowanie z dużymi prędkościami przez dłuższy czas, częste 
ruszanie i zatrzymywanie, praca na biegu jałowym oraz częste 
przyspieszanie lub zwalnianie spowoduje zmniejszenie całkowitej 
odległości.

* Nie próbuj nagle zatrzymywać się, ponieważ może to doprowadzić 
do obrażeń lub uszkodzenia tarcz hamulcowych.

OSTRZEŻENIE
Nadmierne obciążenie urządzenia 
może zwiększyć ryzyko obrażeń lub 
uszkodzenia produktu.

OSTRZEŻENIE
Właściwe użycie hamulca jest 
niezbędne, aby zapewnić bezpieczne i 
skuteczne zatrzymanie. Aby uniknąć 
niewłaściwego użycia i potencjalnych 
obrażeń, nie należy przykładać 
gwałtownej lub nadmiernej siły do 
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Należy przestrzegać wszystkich lokalnych, stanowych i federalnych 
przepisów dotyczących recyklingu, postępowania i pozbywania się 
baterii litowo-jonowych.

Jeśli podczas jazdy na hulajnodze Surge wystąpi błąd systemu lub 
wykonana zostanie nielegalna operacja, urządzenie powiadomi 
użytkownika na różne sposoby.

Poniżej przedstawiono często występujące alerty bezpieczeństwa. Te 
powiadomienia nie powinny być ignorowane, należy podjąć 
odpowiednie działania w celu skorygowania wszelkich nielegalnych 
operacji, awarii lub błędów.

• Zakazane powierzchnie do jazdy (nierówne, zbyt strome, 
niebezpieczne, etc.)
• Napięcie baterii jest zbyt niskie.
• Urządzenie nadal się ładuje.
• Przegrzanie, lub zbyt wysoka temperatura silnika.
• Kiedy bateria jest na skraju wyczerpania, ikona baterii będzie migać.
• Jeśli któraś z opon lub obie opony są zablokowane, urządzenie 
zatrzyma się po 10 sekundach.
• Jeśli poziom naładowania baterii spadnie poniżej bezpiecznego 
poziomu, silnik urządzenia wyłączy się po 15 sekundach.

Utrzymując wysokie napięcie podczas użytkowania (np. jazda przez 
długi czas po stromym zboczu), silnik urządzenia wyłączy się po 15 
sekundach.

ALERTY BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE
POSZUKAJ NATYCHMIASTOWEJ 
POMOCY MEDYCZNEJ JEŚLI JESTEŚ 
NARAŻONY NA JAKĄKOLWIEK 
SUBSTANCJĘ EMITOWANĄ Z TEJ BATERII.
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Aby otrzymać informacje o gwarancji, odwiedź nas na:
www.hover-1.eu
 

Kody 
błędu

Błąd E1 - awaria silnika, silnik należy wymienić

Błąd E2 - awaria akceleratora, akcelerator należy 
wymienić

Błąd E3 - błąd blokowania silnika, zwolnij pedał 
gazu

Błąd E4 / MOS - awaria lamp MOS płyty głównej, 
płytę główną należy wymienić

Błąd E6 - awaria komunikacji sterownik / instrument, 
sterownik wymaga wymiany

Błąd E7 - zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 
akumulatora, akumulator należy wymienić

Błąd E9 - awaria hamulca, hamulec należy wymienić 

Błąd E8 - błąd sterownika, sterownik należy 
wymienić

Dołącz etykietę numeru seryjnego tutaj:

IMPORTED BY: DGL GROUP, LTD   
LE5 1TL, UNITED KINGDOM 

Przeczytaj informację
Dostarczane przez
Wytwórca

Noś osobiste
Wyposażenie 
ochronne

OSTRZEŻENIEOSTRZEŻENIE

GWARANCJA



28

Poniższe informacje dotyczą tylko państw członkowskich 
UE: Znak pokazany po prawej stronie jest zgodny z
Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego 2012/19 / UE (WEEE). Znak wskazuje 
wymaganie NIE wolno wyrzucać sprzętu jako 
nieposortowanego sprzętu komunalnego
marnuj, ale używaj systemów zwrotu i 
zbiórki zgodnie z lokalnym prawem.

https://drive.google.com/�le/d/13ctd7YBD5L-j3QcgeGX_O39SmS
zBlNEm/view?usp=sharing

DYREKTYWA WEEE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

ETYKIETA ŁADOWARKI

W sprawie obsługi klienta w Wielkiej Brytanii prosimy o kontakt 
+44 (0) 1355 241222 / escooters@letmerepair.co.uk

W przypadku innych krajów zeskanuj kod QR, aby uzyskać więcej 
informacji

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

STO
SUJ Z: SURG

E (EU-H1-SRG
)

M
O

DEL: FY0634201500
W

EJŚC
IE: 100-240 V 50 / 60HZ 1.8A

W
YJŚC

IE: 42 V
    1,5 A.

red light m
eans charging

green light m
eans charged 

full or disconnect
ZA

SILA
N

IE I.T.E.

E350715

PRO
DUCENT: SHENZHEN

FUYUANDIAN PO
W

ER CO
., LTD

W
YPRO

DUKO
W

ANO
 W

 CHINACH

O
STRZEŻENIE:

ryzyko porażenia prądem
.

proszę nie otwierać.
tylko do użytku w pom

ieszczeniach.

KATALO
GO

W
ANY
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SCOOTER LABELS

DLA WASZEGO BEZPIECZE�STWA PRZECZYTAJ CAŁ� INSTRUKCJ� 
OBSŁUGI PRZED URUCHOMIENIEM ALFY HOVER-1.

NIEPRAWIDŁOWE WYKONANIE POWY�SZYCH INSTRUKCJI ORAZ 
INNYCH NIEWŁA�CIWO�CI MO�E SPOWODOWA� �MIER� LUB 

POWA�NE OBRA�ENIA LUB USZKODZENIE PRODUKTU.
U�YWAJ NA WŁASNE RYZYKO.

Zawsze no� odpowiednie wyposa�enie ochronne, takie jak 
kaski. Kaski powinny dobrze pasowa� z zało�onym paskiem 
podbródkowym, aby zapewniał ochron� całej twojej głowie.
Unikaj przeszkód i �liskich powierzchni, które mogłyby 
spowodowa� utrat� równowagi lub przyczepno�ci i 
spowodowa� upadek.
Nie zaczynaj na kamienistych, �liskich, piaszczystych, 
�wirowych, pochyłych lub mokrych powierzchniach.
Zawodnicy powinni mie� co najmniej 15 lat i 5 stóp wzrostu.

•

•

•

•

Maksymalne obci��enie wynosi 120 kg.
Wymagany nadzór osoby dorosłej.
Zawsze no� buty.
Nigdy nie u�ywaj w pobli�u ani w pobli�u
pojazdy silnikowe.
Nie je�dzi� noc�.

•
•
•
•

•

MODEL HOVER-1: EU-H1-SRG

U�ywaj wył�cznie dostarczonej ładowarki z tym skuterem.
U�ywaj tylko dostarczonego akumulatora z
ten skuter. (36 V, 12 Ah)

MODEL HOVER-1: EU-H1-SRG
DC 42 V, 1,5 A,
0–40 ° C (32–104 ° F)

•
•Podczas korzystania z tego urz�dzenia nale�y przestrzega� 

wszystkich obowi�zuj�cych przepisów lokalnych, stanowych 
i federalnych.
No� zatwierdzony kask i odpowiedni
wyposa�enie ochronne.
Nie nale�y je�dzi� pojazdem po spo�yciu narkotyków
lub alkohol.
Nie je�dzi� bez odpowiedniego szkolenia i wskazówek.

•

•

•

•

Nie je�d� z du�� pr�dko�ci�, na stromych 
zboczach, w skalistym lub nierównym terenie.
Nie przewozi� pasa�erów.
Nie wykonuj wyczynów, trików ani gwałtownych 
zwrotów.
Nie pozostawiaj bez nadzoru podczas ładowania.
Nie ładuj dłu�ej ni� 7 godzin. Przed ładowaniem 
poczekaj, a� ostygnie.

•

•
•

•
•

OSTRZE�ENIE: Ryzyko po�aru - brak cz��ci serwisowalnych 
przez u�ytkownika

WYPRODUKOWANO 
W CHINACH

OSTRZE�ENIE - ABY ZMNIEJSZY� RYZYKO SZKODY, 
U�YTKOWNIK MUSI PRZECZYTA� INSTRUKCJ� OBSŁUGI 
AVERTISSEMENT-POUR PRÉVENIR LES BLESSURES, 
LUTILISATEUR DOIT LIRE LE MANUEL DUTILISATION.

OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE

+ -

IMPORTOWANE PRZEZ: DGL Group, LE5 1TL, Wielka Brytania

IMPORTOWANE PRZEZ:
Grupa DGL, LE5 1TL, Wielka Brytania

SURGE
Model: EU-H1-SRG
Wejście: 42 V  1,5 A.
Maksymalna waga: 264 lbs / 120 kg
Minimalna waga: 44 funty / 20 kg
Maksymalna prędkość: do 15.5 mph (29 km / h)
Waga: 36,16 funta / 16,4 kg
Silnik: 450 W.
Pojemność baterii: 4,0 Ah
Typ baterii: Akumulator litowo-jonowy
Zawiera identyfikator FCC: 2AANZALPHA
BT ID: D034634
Wyprodukowano w: Shenzhen, Guangdong, Chinach
Ref: 20200928EL
MFG Data: 09.20 PO: 16224
Używaj tylko z baterią LT1865-HL01
Producent: DGL GROUP, LTD
LE5 1TL, WIELKA BRYTANIA
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 
przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) To urządzenie nie może 
powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane 
zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

WYPRODUKOWANO W CHINACH

BC

OSTRZEŻENIE - Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać
instrukcja obsługi. Przechowywać w pomieszczeniu, gdy nie jest używane..



HANGTAG SKUTERA

Dla własnego bezpiecze�stwa 
nale�y uwa�nie przeczyta� 
instrukcj� obsługi, zrozumie� i 
zaakceptowa� wszystkie 
instrukcje bezpiecze�stwa. 
U�ytkownicy ponosz� 
odpowiedzialno�� za straty i 
szkody spowodowane 
niewła�ciwym u�ytkowaniem.
Je�li urz�dzenie nie b�dzie 
u�ywane przez dłu�szy czas,
pami�taj, aby naładowa� go co 
najmniej raz w miesi�cu w celu 
konserwacji akumulatora.

•

•

 

•

Producent baterii:
Shenzhen Longting
Technology Co., LTD
Model baterii:
LT1865-HL01
Napi�cie wej�ciowe: DC 36 V.
Pr�d wej�ciowy: 2A MAX
Wyprodukowano w Chinach NIE RÓB

KROK TUTAJ!

OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE!

www.hover-1.eu

Włączanie skutera
Naciśnij i przytrzymaj zielony przycisk zasilania 
przez 3 s.

Wyłączanie skutera
Naciśnij i przytrzymaj zielony przycisk zasilania 
przez 3 s.
Przełączanie między wysoką / niską 
prędkością
Na lewym kierownicy naciśnij raz zielony 
przycisk zasilania. Ikona (S) pojawi się na 
wyświetlaczu, wskazując tryb wysokiej 
prędkości.
Jazda skuterem
Wykonaj mocne kopnięcie, aby rozpocząć 
jazdę na skuterze, a następnie użyj 
przepustnicy, aby przyspieszyć. Aby móc 
korzystać z przepustnicy, należy osiągnąć 
minimalną prędkość 1,8 mph (3 km / h).

Włączanie tempomatu
Utrzymuj minimalną prędkość 3 mph (5 km / 
h), wybierz żądaną prędkość przelotową i 
naciśnij dwukrotnie przepustnicę. Skuter 
przejdzie do tempomatu i wyda sygnał 
dźwiękowy, aby potwierdzić. Ikona 
tempomatu pojawi się teraz na wyświet-
laczu.
Wyłączanie tempomatu
Podczas korzystania z tempomatu naciśnij 
hamulec, aby zwolnić lub naciśnij przepust-
nicę jeden raz. Spowoduje to anulowanie 
tempomatu, a ikona zniknie.

Reflektory / światło tylne / światło pokład-
owe
Upewnij się, że twój skuter jest włączony. 
Naciśnij dwa razy zielony przycisk zasilania, 
aby włączyć lub wyłączyć światła.

Przełączanie między Mph i Km / h
Naciśnij zielony przycisk zasilania 3 razy, aby 
przełączać się między milami i kilometrami.

Głośnik Bluetooth®
Podczas włączania / wyłączania skutera 
głośnik Bluetooth jest jednocześnie 
włączany / wyłączany. Jeśli głośnik nie 
zostanie sparowany w ciągu 2 minut, głośnik 
się wyłączy.

SURGE
OBSŁUGA WYŚWIETLACZA

SURGE
OBSŁUGA WYŚWIETLACZA



@RideHover1

@RideHover1

@RideHover1

www.hover-1.eu
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Aby włączyć aktywny tryb wysokiej prędkości, upewnij się, że skuter 
jest włączony. Naciśnij raz przycisk zasilania / funkcji. Wskaźnik trybu 
wysokiej prędkości (S) powinien zaświecić się na wyświetlaczu, 
wskazując, że jest włączony. Umożliwi to skuterowi osiągnięcie 
maksymalnej prędkości.

Aby aktywować tempomat podczas jazdy, naciśnij przepustnicę dwa 
razy, usłyszysz sygnał dźwiękowy, a wskaźnik tempomatu zapali się na 
wyświetlaczu LCD, wskazując, że jest włączony; Naciśnij przepustnicę 
jeden raz lub ściśnij uchwyt hamulca, aby anulować tempomat.

Ze względów bezpieczeństwa hulajnoga nie przyspieszy, chyba że 
porusza się już z prędkością co najmniej 1,8 mph (3 km/h). Najpierw 
musisz odepchnąć się od ziemi, a następnie nacisnąć przepustnicę, 
aby móc jeździć na hulajnodze.

RUSZANIE 

TRYB WYSOKIEJ PRĘDKOŚCI

TEMPOMAT


