
HULP NODIG?

** BELANGRIJK **
Bewaar deze kaart, een kopie van uw 

ontvangstbewijs en uw 13-cijferig 
serienummer voor uw administratie

STOP

Voor klantenservice- en 
servicecentrumdetails gaat 

u naar www.hover1.eu of 
scant u de QR-code



U moet eerst van de grond trappen om de motor te starten.

Draag alt�d een goed 
passende helm die voldoet 

aan de CPSC- of 
CE-veiligheidsnormen wanneer 

u op uw scooter r�dt.

Juiste aanpassing:
Zorg ervoor dat je helm 
je voorhoofd bedekt.

Snelstartgids

Wat zit er in de doos?
Hover-1 Surge • Wandlader • Gebruiksaanw�zing / snelstartgids

Je Surge opladen

Werking van uw Surge

Zorg ervoor dat het apparaat volledig is opgeladen voor het eerste eerste 
gebruik. De Surge is volledig opgeladen wanneer het lampje op de oplader 
zelf van rood naar groen verandert, zoals hieronder weergegeven.

Bevestig de rechter stuurstang door deze in de juiste houder te 
plaatsen en in de juiste richting te draaien. Bevestig het linker stuur en 
de remhendel aan elkaar en draai het stuur in de juiste richting. 
Gebruik de inbussleutel om de remhendel in een comfortabele positie 
vast te zetten.

Laad uw Surge tot 8 uur volledig op voordat u hem voor het eerst 
gebruikt.

Om uw scootmobiel in of uit te klappen, drukt u op de knop op de 
ontgrendelingshendel en trekt u vervolgens aan de hendel. Breng de 
stuurkolom omhoog of omlaag en vergrendel deze.

Rijd voordat u uw Surge aanzet als een normale step om vertrouwd te 
raken met het apparaat voordat u hem met de motor gebruikt.

Schakel de scooter in als u comfortabel op de scooter rijdt. U moet 
eerst van de grond trappen en vervolgens op het gas drukken om de 
motor te starten. Een minimumsnelheid van 1,8 mph (3 km / h) moet 
worden bereikt voordat u de gashendel kunt gebruiken. Druk op de 
elektrische rem om de scooter te vertragen.
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