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KART

Handleiding HY-EU-BGY

*Afbeeldingen in deze handleiding kunnen enigszins 
afwijken van het product en zijn alleen ter referentie.

BELANGRIJK: HOUD VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE

Zelfs als u jaren op een scooter heeft gereden, is het belangrijk dat u en 
elke berijder deze handleiding lezen voordat u dit product gebruikt.
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HELMEN REDDEN LEVENS!
Draag tijdens het rijden altijd een goed passende helm die voldoet aan de CPSC- of 
CE-veiligheidsnormen.

WAARSCHUWING

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

Onjuiste montage:
Het voorhoofd is 
blootgesteld en 
kwetsbaar voor 
ernstig letsel.
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Deze handleiding is ontworpen om u de informatie te geven die u nodig heeft voor een veilige bediening en 
onderhoud van uw nieuwe "Hover-1 Kart". Lees het aandachtig voordat u op uw "Hover-1 Kart" gaat rijden.

Hoofdstuk Een van deze handleiding betreft veiligheid en "Hover-1 Kart" -zorg. Als u deze informatie begrijpt 
en opvolgt, kunnen u en uw "Hover-1 Kart" letsel of schade voorkomen.

Hoofdstuk twee van deze handleiding bevat montage- en installatie-instructies voor uw "Hover-1 Kart".

Hoofdstuk drie van deze handleiding bevat speci�eke veiligheids- en bedieningsinstructies voor uw "Hover-1 
Kart". Zelfs als je een ervaren rijder bent, moet je dit gedeelte nog voor je eerste rit bekijken.

Hoofdstuk vier van deze handleiding behandelt garantiespeci�caties van uw "Hover-1 Kart".

INVOERING

WAARSCHUWING
Zorg ervoor dat u deze volledige handleiding leest 
voordat u op uw "Hover-1 Kart" gaat rijden. Als u dit niet 
doet of de richtlijnen niet opvolgt, kan dit leiden tot 
ernstig letsel of de dood.
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Bezoek alstublieft
www.hover-1.eu/troubleshoot 

ontbrekende aanvragen
of defecte onderdelen

HOVER-1 KART DIAGRAM

SPECIFICATIES

1. Zitplaats
2. Stuurstangen
3. Pedaalsteunen
4. Verstelbare riem
5. Stoelframe
6. Kluisje
7. Frame
8. Voetsteunen
9. Voorwiel
10. Vlag
11. Vlaggenhouder

Compatibiliteit:                 De meeste zelfbalancerende scooters (met 6.5 "-banden)
Max belasting:   Zie de maximale belasting van uw zelfbalancerende scooter
Bandenmaat:                 4 ”zwenkwiel
Stoelmateriaal:                PP
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Bezoek alstublieft
www.hover-1.eu/troubleshoot 

ontbrekende aanvragen
of defecte onderdelen

ONDERDELEN LIJST

(1) Stoel

(1) Stoelframe

(1) Voetsteunframe

(1) Moersleutel

(1) Allen Wrench

(2) Kluisje

(2) M8*40 schroef

(4) M6*16 schroef

(2) M8 noot
(4) M6 noot

(1) Vlag is ingesteld

(1) Vlaggenhouder

(2) Klittenbandriemen 
instellen met rubberen 
beschermers
Voorgemonteerd

1

5

(1) Linker stuur

(1) Rechter stuur

7 8
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MONTAGE VAN UW HOVER-1 KART
Als je vragen of opmerkingen hebt over een van deze stappen, neem dan gerust contact op met onze 
klantenservice door de QR-code hieronder te scannen of naar www.hover-1.eu/troubleshoot te gaan.

Volg zorgvuldig de stappen op de volgende pagina's voor het monteren van de "Hover-1 Kart".

Haal alle "Hover-1 Kart" -inhoud uit de doos. Zorg ervoor dat alle inhoud uit het gedeelte "Onderdelenlijst" 
wordt verantwoord.

1. Zet het Stoelframe, Frame, Linker Handgreep, Rechter Handgreep in een voorgemonteerde positie zoals 
getoond in onderstaande afbeelding, de rood gemarkeerde plaatsen is waar de 4 onderdelen moeten 
worden gemonteerd.

Scan QR-code
voor meer informatie

Bezoek alstublieft
www.hover-1.eu/troubleshoot 

ontbrekende aanvragen
of defecte onderdelen
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Please visit

2. Zoek de meegeleverde 2 stuks 8 * 40 schroef, 2 stuks 8 mm moer en vlaghouder. Bevestig het linker en rechter 
stuur aan het stoelframe zoals hieronder getoond, plaats de vlaghouder aan beide kanten en bevestig het stuur 
en de vlaghouder met schroeven en moeren.

3. Plaats het frame in het zitframe. Stel de verlenging van de voetsteun en het stoelframe af op de gewenste 
lengte. Zet het frame vast met de 2 lockers.

Bezoek alstublieft
www.hover-1.eu/troubleshoot 

ontbrekende aanvragen
of defecte onderdelen
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4. Lijn de 4 schroefgaten in de stoel uit met het stoelframe. Bevestig de stoel op zijn plaats met 4-delige M6 * 
16-schroeven en 4-delige M6-moeren met een inbussleutel.

5. Uw Hover-1 Kart is nu volledig geassembleerd en zou er uit moeten zien als de onderstaande afbeelding.

Bezoek alstublieft
www.hover-1.eu/troubleshoot 

ontbrekende aanvragen
of defecte onderdelen
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UW HOVER-1 KART INSTALLEREN
Als u vragen of opmerkingen heeft over een van deze stappen, neem dan gerust contact op met onze 
klantenservice op www.hover-1.eu/troubleshoot. Iemand neemt contact met u op om u door deze stappen 
te leiden.

Volg zorgvuldig de stappen op de volgende pagina's om de "Hover-1 Kart" op uw elektrische scooter te 
installeren. Lees de rest van deze handleiding voordat u op uw "Hover-1 Kart" gaat rijden.

Uw "Hover-1 Kart" moet volledig worden gemonteerd voordat u deze op uw elektrische scooter installeert. 
Raadpleeg het gedeelte "Uw Hover-1-kaart monteren" voor montageprocedures.

1. Plaats de pedaalsteunen op de voetpedalen van uw zelfbalancerende scooter met het voorwiel naar 
voren gericht. Zorg ervoor dat de pedaalsteunen zoveel mogelijk in het midden van de voetpedalen van uw 
scootmobiel staan.

Bezoek alstublieft
www.hover-1.eu/troubleshoot 

ontbrekende aanvragen
of defecte onderdelen

Hoverboard moet worden gekalibreerd en uitgeschakeld 
voordat de kart wordt geïnstalleerd. Volg de instructies van de 
fabrikant voor het kalibreren van uw hoverboard, aangezien 

deze per merk en model kunnen verschillen.

Voor instructies over het kalibreren van uw Hover-1 
gaat u naar www.hover-1.eu/troubleshoot

9



2. Bevestig uw "Hover-1 Kart" aan uw zelfbalancerende scooter met behulp van beide verstelbare banden 
met rubberen beschermers. Bevestig een uiteinde van elke riem aan de gaten aan de voorkant van elke 
pedaalbevestiging, zoals hieronder weergegeven.

3. Wikkel één set verstelbare riemen onder uw zelfbalancerende scooter en bevestig de uiteinden van de 
riemen aan de achterkant van elke pedaalsteun. De rubberen beschermers op de riemen moeten onder de 
scooter worden gecentreerd, met zijde B naar de grond gericht. 

Bezoek alstublieft
www.hover-1.eu/troubleshoot 

ontbrekende aanvragen
of defecte onderdelen
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4. Stel beide verstelbare riemen zo af dat ze stevig om uw scootmobiel worden vastgemaakt.

5. Bevestig de Vlaggensegmenten aan elkaar en steek de gemonteerde Vlag in de Vlaghouder van de 
hieronder getoonde kart.

Bezoek alstublieft
www.hover-1.eu/troubleshoot 

ontbrekende aanvragen
of defecte onderdelen
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Please visit

6. Uw "Hover-1 Kart" moet correct op uw scootmobiel zijn geïnstalleerd, zoals hieronder wordt weergegeven.

Bezoek alstublieft
www.hover-1.eu/troubleshoot 

ontbrekende aanvragen
of defecte onderdelen
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HOVER-1 KART-WERKING
Het is belangrijk dat je alle elementen van je Hover-1 kart volledig begrijpt. Als deze elementen niet correct 
worden gebruikt, heb je geen volledige controle over je "Hover-1 Kart". Leer de functies van de verschillende 
mechanismen op uw "Hover-1 Kart" voordat u snel of buiten een gecontroleerde omgeving rijdt.

Oefen met het gebruik van de elementen van uw "Hover-1 Kart" op lagere snelheden in een vlakke, open ruimte 
voordat u de "Hover-1 Kart" op de openbare weg neemt.

VOOR HET RIJDEN

WAARSCHUWING
Elke scooter die niet goed werkt, kan ervoor zorgen dat u de 
controle verliest en valt. Inspecteer het gehele apparaat 
grondig voor elke rit en rijd er niet mee totdat eventuele 
problemen zijn verholpen.

WAARSCHUWING
Rijd niet op een "Hover-1 Kart" met een onderdeel dat 
beschadigd is; vervang het beschadigde onderdeel 
voordat u gaat rijden.
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Zorg ervoor dat uw "Hover-1 Kart" en scootmobiel elke keer dat u rijdt in goede staat verkeren. Als een onder-
deel van de "Hover-1 Kart" niet correct functioneert, neem dan contact op met ons Customer Support Center.
 
• Zorg ervoor dat uw bandenspanning op het aanbevolen PSI-niveau voor uw scootmobiel ligt voordat u gaat 
rijden.

• Zorg ervoor dat de accu van uw scootmobiel volledig is opgeladen voordat u op uw "Hover-1 Kart" gaat 
rijden.

• Zorg ervoor dat de schroeven op de "Hover-1 Kart" vóór elke rit stevig zijn vergrendeld.

• Controleer of de banden van uw scootmobiel niet versleten zijn.

• Controleer of alle verbindingen op uw scootmobiel behouden blijven.

PRE-RIDE HOVER-1 KART-CHECKLIST
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VEILIGHEIDSMAATREGELEN
De eerste regel bij veilig rijden is het gebruik van gezond verstand. Een "Hover-1 Kart" is kwetsbaar; het kan u niet 
beschermen bij een crash, tegen stoten of verlies van controle. Een "Hover-1 Kart" kan zijwaarts kantelen of je over 
het voorwiel werpen. Het beweegt sneller dan een typische scooter. Dit gedeelte is een gids met veilige 
rijmethoden voor gebruik. Zorg ervoor dat je je "Hover-1 Kart" correct gebruikt.

Verschillende plaatsen en landen hebben verschillende wetten die het rijden op de openbare weg regelen, en 
u dient contact op te nemen met de lokale autoriteiten om er zeker van te zijn dat u zich aan deze wetten houdt.

Hover-1 is niet aansprakelijk voor tickets of overtredingen die worden gegeven aan rijders die zich niet aan deze 
regels houden.

• Draag voor uw veiligheid altijd een helm die voldoet aan de CPSC- of CE-veiligheidsnormen. Bij een ongeval 
kan een helm u beschermen tegen ernstig letsel en in sommige gevallen zelfs de dood.

• Houd u aan alle lokale wetten, verkeerslichten, oversteekplaatsen voor voetgangers, enz.

• Als je met vrienden en meerdere Hover-1 Karts rijdt, rijd dan met één bestand in een rechte lijn.

• Beschikken over een toereikende signaalgever (bel, claxon, enz.) Om bestuurders en voetgangers te 
waarschuwen voor uw nadering.

• Defensief rijden; verwacht het onverwachte.

• Geef voetgangers voorrang.

• Rijd niet te dicht bij voetgangers en waarschuw ze als u ze van achteren wilt passeren.
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• Vertraag op alle kruispunten en kijk naar links en rechts voordat u oversteekt.

• Gebruik altijd de juiste handsignalen voor draaien en stoppen. Geef signalen 100 voet voordat u stopt of draait 
en breng altijd beide handen terug naar het stuur voordat u stopt of draait.

• Kijk uit voor auto's die het verkeer inrijden en voor het plotseling openen van autodeuren.

• Vermijd kuilen, afwateringsroosters of andere gevaren.

• Kruis spoorbaan dwars onder een hoek.

• Rijd niet op zachte wegranden, grind, zand en one�en oppervlakken. Rij langzaam en vermijd snelle bochten.

• Koppel nooit aan andere voertuigen.

• Rijd of race niet in het verkeer.

• Weef niet in en uit het verkeer en draai niet heen en weer.

• Een crash kan buitengewone druk uitoefenen op "Hover-1 Kart" -componenten, waardoor ze mogelijk 
vroegtijdig vermoeid raken of breken bij een botsing. Componenten die lijden aan stressmoeheid kunnen 
plotseling uitvallen, wat leidt tot verlies van controle of ernstig letsel.

LET OP: RIJDEN IN NAT WEER
Rijd niet met uw "Hover-1 Kart" bij nat weer, want er zijn elektronische componenten in uw scootmobiel die 
beschadigd kunnen raken als ze worden blootgesteld aan water.
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1. Dit product is ten strengste verboden voor gebruik op wegen en snelwegen, tenzij uw lokale wetten anders 
bepalen. Je moet een veiligheidshelm, knie- en elleboogbeschermers en andere noodzakelijke beschermende 
uitrusting dragen tijdens het rijden op je "Hover-1 Kart".

2. Controleer alle onderdelen en zorg ervoor dat de kart voor elke rit stevig en correct op de scooter is bevestigd. 
Zorg ervoor dat de scootmobiel vóór elke rit goed gekalibreerd is. De kart moet van de scootmobiel worden 
losgemaakt voor een juiste kalibratie van de scootmobiel.

3. Maak geen scherpe bochten.

4. Gebruik het apparaat niet in de buurt van zwembaden of andere waterpartijen.
 

Om het risico op letsel te verminderen, is toezicht door 
volwassenen vereist. Nooit gebruiken op wegen, in de buurt van 
motorvoertuigen, op of in de buurt van steile hellingen of 
trappen, zwembaden of andere wateren; draag altijd schoenen 
en sta nooit meer dan één berijder toe.

WAARSCHUWING:
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UW HOVER-1 KART RIJDEN
Zorg ervoor dat uw "Hover-1 Kart" volledig is gemonteerd en correct op uw scootmobiel is geïnstalleerd met 
alle riemen en schroeven op hun plaats. Zorg ervoor dat uw scootmobiel ook goed gekalibreerd is. Als u dit 
niet doet, kan dit leiden tot ernstig lichamelijk letsel of de dood en schade aan het apparaat en uw 
scootmobiel.

Nadat u de checklist voor de rit heeft doorgenomen, volgt u de onderstaande stappen om met uw "Hover-1 
Kart" te gaan rijden.

1. Zet uw scootmobiel aan.

2. Zit comfortabel in de "Hover-1 Kart" -stoel.

3. Plaats uw voeten op de voetsteunen.

4. Houd beide handgrepen stevig vast en duw ze langzaam tegelijkertijd naar beneden om vooruit te gaan.

5. Trek tijdens het rijden langzaam aan beide handgrepen tegelijkertijd omhoog om te remmen.

6. Om achteruit te rijden, trekt u beide stuurbeugels langzaam tegelijkertijd omhoog.

7. Om naar rechts te draaien, duwt u het rechter stuur naar beneden terwijl u het linker stuur in neutrale positie 
houdt.

8. Om naar links te draaien, duwt u het linker stuur naar beneden terwijl u het rechter stuur in neutrale positie 
houdt.
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Voor garantie-informatie kunt u ons bezoeken op:
www.hover-1.eu

Vervangende onderdelen zijn mogelijk te koop op www.hover-1.eu. 
Beschikbaarheid van onderdelen is niet gegarandeerd.

GARANTIE

GEÏMPORTEERD DOOR: DGL Group   
                     LE5 1TL, Verenigd Koningkrijk

WAARSCHUWING WAARSCHUWING
Lees de door de 
fabrikant verstrekte 
informatie

Draag persoonlijke 
beschermingsmid-
delen

19



20

De volgende informatie is alleen voor EU-lidstaten: De markering rechts is in 
overeenstemming met de richtlijn afgedankte elektrische en elektronische 
apparatuur 2012/19 / EU (WEEE). Het merkteken geeft aan dat de apparatuur NIET 
mag worden weggegooid als ongesorteerd gemeentelijk afval, maar dat de retour- 
en inzamelsystemen moeten worden gebruikt in overeenstemming met de lokale 
wetgeving.

https://drive.google.com/file/d/1_pgZhvDSUTKDPIvL_6Fi-NWsokG
qF1-7/view?usp=sharing

Neem voor klantenservice in het VK contact op met
+44 (0) 1355 241222 / escooters@letmerepair.co.uk

Scan voor andere landen de QR-code voor meer informatie

WEEE-RICHTLIJN

EG-CONFORMITEITSVERKLARING





@RideHover1 @RideHover1@RideHover1www.hover-1.eu


