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Instrukcja obsługi HY-EU-BGY

*Obrazy użyte w tym podręczniku mogą się nieznacznie różnić od
produkt i są wyłącznie w celach informacyjnych.

WAŻNE: ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

Nawet jeśli jeździsz skuterem od lat, jest to dla Ciebie ważne
i każdy kierowca powinien przeczytać tę instrukcję przed użyciem 
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KASKI OSZCZĘDZAJĄ ŻYCIE!
Podczas jazdy na hulajnodze zawsze noś odpowiednio dopasowany kask, który spełnia 
normy bezpieczeństwa CPSC lub CE.

OSTRZEŻENIE

Prawidłowe 
dopasowanie:
Upewnij się, że twój kask 
zakrywa czoło.

Nieprawidłowe 
dopasowanie:
Czoło jest odsłonięte i 
narażone na poważne 
obrażenia.
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Niniejsza instrukcja ma na celu dostarczenie informacji potrzebnych do bezpiecznego użytkowania i 
konserwacji nowego Hover-1 Kart. Przed rozpoczęciem jazdy kartą Hover-1 przeczytaj ją dokładnie.

Część pierwsza tego podręcznika dotyczy bezpieczeństwa i opieki Hover-1 Kart. Zrozumienie i przestrzeganie 
tych informacji pomoże Tobie i Twojemu Hover-1 Kart uniknąć obrażeń lub szkód.

Rozdział drugi tego podręcznika zawiera instrukcje montażu i instalacji Twojego Hover-1 Kart.

Część trzecia tego podręcznika zawiera szczegółowe instrukcje bezpieczeństwa i obsługi Twojego Hover-1 
Kart. Nawet jeśli jesteś doświadczonym jeźdźcem, powinieneś przeczytać tę sekcję przed pierwszą jazdą.

Rozdział czwarty tego podręcznika obejmuje specy�kacje gwarancyjne Twojego Hover-1 Kart.

WPROWADZENIE

WARNING
Przed jazdą na Hover-1 Kart przeczytaj całą instrukcję. 
Nieprzestrzeganie tego lub nieprzestrzeganie jego wskazówek 
może doprowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci.
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Proszę odwiedź

www.hover-1.eu/troubleshoot 

żądać zaginięcia
lub wadliwe części

WYKRES KART HOVER-1

SPECYFIKACJE

1. Miejsce
2. Uchwyty
3. Mocowania na pedały
4. Regulowany pasek
5. Rama siedziska
6. Szafka
7. Rama
8. Podnóżki
9. Przednie koło
10. Flaga
11. Posiadacz �agi

Kompatybilność:   większość skuterów samobalansujących (z oponami 6,5 ")
Maksymalne obciążenie:  Zobacz maksymalne obciążenie skutera z samowyrównaniem
Rozmiar opon:   kółka obrotowe 4 ”
Materiał siedziska:  PP
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Proszę odwiedź www.hover-1.eu/troubleshoot 
żądać zaginięcia
lub wadliwe części

LISTA CZĘŚCI

(1) Miejsce

(1) Rama siedziska

(1) Rama podnóżka

(1) Klucz

(1) Klucz imbusowy

(2) Szafka

(2) Śruba M8 * 40

(4) Śruba M6 * 16

(2) Nakrętka M8
(4) Nakrętka M6

(1) Zestaw �ag

(1) Uchwyt na �agę

(2) Ustaw paski na rzepy
z gumowymi ochraniaczami
Wstępnie zmontowane

1
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(1) Lewy kierownica

(1) Prawa kierownica
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żądać zaginięcia
lub wadliwe części

MONTAŻ TWOJEGO HOVER-1 KART
Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące któregokolwiek z tych kroków, skontaktuj się z naszym zespołem 
obsługi klienta, skanując poniższy kod QR lub odwiedzając stronę www.hover-1.eu/troubleshoot.

Ostrożnie postępuj zgodnie z krokami pokazanymi na kolejnych stronach, aby złożyć Hover-1 Kart.

Usuń z pudełka całą zawartość Hover-1 Kart. Upewnij się, że cała zawartość z części Lista części jest 
uwzględniona.

1. Ustaw ramę siedziska, ramę, drążek lewego uchwytu, drążek prawego uchwytu w pozycji 
przedmontażowej pokazanej na poniższym obrazku, zaznaczone na czerwono miejsca to miejsce, w którym 
należy zmontować 4 części.

Skanowania QR code
po więcej informacji

Proszę odwiedź

www.hover-1.eu/troubleshoot 

żądać zaginięcia
lub wadliwe części
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2. Znajdź dostarczoną śrubę 2 szt. 8 * 40, nakrętkę 2 szt. 8 mm i uchwyt �agowy. Przymocuj lewy i prawy drążek 
uchwytu do ramy siedziska, jak pokazano poniżej, ustaw uchwyt �agi po obu stronach i przymocuj drążki uchwytu 
i uchwyt �agi za pomocą śrub i nakrętek.

3. Włóż ramę do ramy siedziska. Dopasuj przedłużenie podnóżka i ramę siedziska do preferowanej długości. 
Przymocuj ramę na miejscu za pomocą 2 szafek.

Proszę odwiedź

www.hover-1.eu/troubleshoot 

żądać zaginięcia
lub wadliwe części
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4. Dopasuj 4 otwory na śruby w siedzisku do ramy siedziska. Przymocuj siedzisko za pomocą 4 sztuk śrub M6 * 16 i 4 
sztuk nakrętek M6 za pomocą klucza imbusowego.

5. Twój wózek Hover-1 jest teraz całkowicie zmontowany i powinien wyglądać jak na poniższym obrazku.

Proszę odwiedź

www.hover-1.eu/troubleshoot 

żądać zaginięcia
lub wadliwe części
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INSTALOWANIE TWOJEJ HOVER-1 KART
Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące któregokolwiek z tych kroków, skontaktuj się z naszym zespołem 
obsługi klienta pod adresem www.hover-1.eu/troubleshoot. Ktoś skontaktuje się z Tobą, aby przeprowadzić 
Cię przez te kroki.

Ostrożnie wykonaj kroki pokazane na kolejnych stronach, aby zainstalować Hover-1 Kart na skuterze. 
Przeczytaj pozostałą część tego podręcznika przed rozpoczęciem jazdy na swoim Hover-1 Kart.

Twój Hover-1 Kart powinien być całkowicie zmontowany przed zainstalowaniem go na skuterze elektrycznym. 
Procedury montażu znajdują się w części „Montaż kart Hover-1 Kart”.

1. Umieść wsporniki pedałów na pedałach skutera samonastawnego z przednim kołem skierowanym do 
przodu. Upewnij się, że mocowania pedałów są wyśrodkowane na pedałach skutera tak bardzo, jak to 
możliwe.

Deska rozdzielcza musi zosta� skalibrowana i WYŁ�CZONA przed 
zainstalowaniem kart. Post�puj zgodnie z instrukcjami 

producenta dotycz�cymi kalibracji deski rozdzielczej, poniewa� 
mog� si� one ró�ni� w zale�no�ci od marki i modelu.

Instrukcje dotycz�ce kalibracji Hover-1 mo�na 
znale�� na stronie www.hover-1.eu/troubleshoot Proszę odwiedź

www.hover-1.eu/troubleshoot 

żądać zaginięcia
lub wadliwe części
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2. Przymocuj swój Hover-1 Kart do hulajnogi za pomocą obu regulowanych pasków z gumowymi 
ochraniaczami. Przymocuj jeden koniec każdego paska do otworów z przodu każdego mocowania pedału, 
jak pokazano poniżej.

3. Owiń jeden zestaw regulowanych pasków pod samowyrównującą się hulajnogą i przymocuj końce 
pasków z tyłu każdego mocowania pedału. Gumowe ochraniacze na paskach powinny być wycentrowane 
pod skuterem, stroną B skierowaną w stronę ziemi. 

Proszę odwiedź

www.hover-1.eu/troubleshoot 

żądać zaginięcia
lub wadliwe części
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4. Dopasuj oba regulowane paski, aby były dobrze zamocowane wokół skutera.

5. Połącz segmenty �agi ze sobą, a następnie włóż zmontowaną �agę do uchwytu �agi kart pokazanego 
poniżej.

Proszę odwiedź

www.hover-1.eu/troubleshoot 

żądać zaginięcia
lub wadliwe części
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6. Twój Hover-1 Kart powinien być poprawnie zainstalowany na skuterze, jak pokazano poniżej.

Proszę odwiedź

www.hover-1.eu/troubleshoot 

żądać zaginięcia
lub wadliwe części
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OPERACJA HOVER-1 KART
Ważne jest, aby w pełni zrozumieć wszystkie elementy swojego Hover-1 Kart. Jeśli te elementy nie zostaną użyte 
prawidłowo, nie będziesz mieć pełnej kontroli nad swoim„Hover-1 Kart. Zanim zaczniesz jeździć szybko lub poza 
kontrolowanym środowiskiem, poznaj funkcje różnych mechanizmów swojego Hover-1 Kart.

Poćwicz używanie elementów swojej Hover-1 Kart przy mniejszych prędkościach na płaskiej, otwartej przestrzeni, 
zanim weźmiesz Hover-1 Kart na drogach publicznych.

PRZED JAZDĄ

OSTRZEŻENIE
Każdy skuter, który nie działa prawidłowo, może 
spowodować utratę kontroli i upadek. Dokładnie sprawdź 
całe urządzenie przed każdą jazdą i nie korzystaj z niego, 
dopóki nie zostaną rozwiązane jakiekolwiek problemy.

OSTRZEŻENIE
Nie należy jeździć na Hover-1 Kart z uszkodzoną częścią; 
wymienić uszkodzoną część przed jazdą.
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Upewnij się, że Twój Hover-1 Kart i skuter są w dobrym stanie za każdym razem, gdy jeździsz. Jeśli część Hover-1 Kart 
nie działa poprawnie, skontaktuj się z naszym Centrum Obsługi Klienta.
 
• Przed jazdą upewnij się, że ciśnienie w oponach jest na sugerowanym poziomie PSI dla twojego skutera.

• Upewnij się, że akumulator skutera jest w pełni naładowany przed jazdą na Hover-1 Kart.

• Upewnij się, że śruby w Hover-1 Kart są mocno zablokowane przed każdą jazdą.

• Sprawdź, czy opony twojego skutera nie są zużyte.

• Sprawdź, czy wszystkie połączenia są utrzymywane na skuterze.

LISTA KONTROLNA PRZED JAZDĄ HOVER-1 KART
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ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Pierwszą zasadą bezpiecznej jazdy jest kierowanie się zdrowym rozsądkiem. Hover-1 Kart jest wrażliwy; nie może 
chronić cię w wypadku, przed uderzeniem lub utratą kontroli. Hover-1 Kart może przewrócić się na bok lub 
przewrócić cię przez przednie koło. Porusza się szybciej niż typowy skuter. Ta sekcja jest przewodnikiem 
bezpiecznych praktyk jeździeckich do obsługi. Upewnij się, że używasz swojego Hover-1 Kart poprawnie.

W różnych miejscowościach i krajach obowiązują różne przepisy dotyczące jazdy po drogach publicznych, 
dlatego należy skontaktować się z lokalnymi urzędnikami, aby upewnić się, że przestrzegasz tych przepisów.

Hover-1 nie ponosi odpowiedzialności za bilety lub naruszenia przepisów przyznane jeźdźcom, którzy nie 
przestrzegają tych przepisów.

• Dla własnego bezpieczeństwa zawsze noś kask spełniający normy bezpieczeństwa CPSC lub CE. W razie 
wypadku kask może ochronić cię przed poważnymi obrażeniami, a w niektórych przypadkach nawet śmiercią.

• Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów, sygnałów drogowych, przejść dla pieszych itp.

• Jeśli jeździsz z przyjaciółmi i wieloma Hover-1 Karts, jedź pojedynczym plikiem w linii prostej.

• Mieć zadowalające urządzenie sygnalizacyjne (dzwonek, klakson itp.) Ostrzegające kierowców i pieszych o 
zbliżaniu się.

• Jedź defensywnie; oczekuj nieoczekiwanego.

• Daj pieszym pierwszeństwo przejazdu.

• Nie jedź 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 przejściem.

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

• Uważaj na samochody wjeżdżające do ruchu i nagłe otwarcie drzwi samochodu.

• Unikaj dziur, krat drenażowych i innych zagrożeń.

• Krzyżuj tory kolejowe pod kątem prostym.

• Nie jeździć po miękkich krawędziach drogi, żwirze, piasku i nierównych powierzchniach. Jedź powoli i unikaj 
szybkich zakrętów.

• Nigdy nie należy zaczepiać innych pojazdów.

• Nie stuntuj się ani nie ścigaj się w korku.

• Nie wplataj się i nie wchodź w ruch uliczny ani nie skręcaj na boki.

• Katastrofa może obciążyć elementy Hover-1 Kart nadzwyczajnie, powodując ich przedwczesne zmęczenie lub 
pęknięcie przy uderzeniu. Komponenty cierpiące na zmęczenie stresem mogą nagle ulec awarii, powodując 
utratę kontroli lub poważne obrażenia.

UWAGA: JAZDA W MOKREJ POGODZIE
Nie jeźdź swoim Hover-1 Kart w czasie deszczu, ponieważ w skuterze znajdują się elementy elektroniczne, które 
mogą ulec uszkodzeniu w przypadku wystawienia na działanie wody.
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1. Zabrania się używania tego produktu na drogach i autostradach, chyba że lokalne przepisy stanowią inaczej. 
Podczas jazdy na Hover-1 Kart musisz nosić kask ochronny, ochraniacze na kolana i łokcie oraz inne niezbędne 
wyposażenie ochronne.

2. Sprawdź wszystkie elementy i upewnij się, że gokart jest bezpiecznie i prawidłowo przymocowany do skutera 
przed każdą jazdą. Upewnij się, że skuter jest odpowiednio skalibrowany przed każdą jazdą. Kart należy 
odłączyć od skutera w celu prawidłowej kalibracji skutera.

3. Nie wykonuj ostrych zakrętów.

4. Nie obsługuj 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 strome zbocza lub stopnie, baseny 
lub inne ciała woda; zawsze noś buty i nigdy nie pozwalaj więcej 
niż jednemu jeźdźcowi.

OSTRZEŻENIE:
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JAZDA TWÓJ HOVER-1 KART
Upewnij się, że Twój Hover-1 Kart jest w pełni zmontowany i poprawnie zainstalowany na hulajnodze, a 
wszystkie paski i śruby są zamocowane na swoim miejscu. Upewnij się, że twój skuter jest odpowiednio 
skalibrowany. Nieprzestrzeganie tego może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć, a także 
uszkodzenie urządzenia i skutera.

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

1. Włącz skuter.

2. Usiądź wygodnie w fotelu Hover-1 Kart.

3. Umieść stopy na podnóżkach.

4. Mocno chwyć oba drążki uchwytu i powoli popchnij je jednocześnie w dół, aby przejść do przodu.

5. Podczas jazdy powoli pociągnij oba drążki kierownicy jednocześnie w górę, aby zahamować.

6. Aby cofnąć, powoli pociągnij jednocześnie oba uchwyty do góry.

7. Aby skręcić w prawo, naciśnij prawy drążek w dół, trzymając lewy drążek w neutralnym położeniu.

8. Aby skręcić w lewo, naciśnij lewy uchwyt w dół, trzymając prawy uchwyt w neutralnym położeniu.
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OSTRZE�ENIE OSTRZE�ENIE

Aby uzyskać informacje na temat gwarancji, odwiedź nas na:
www.hover-1.eu

Części zamienne mogą być dostępne do zakupu na stronie www.hover-1.eu. 
Dostępność części nie jest gwarantowana.

GWARANCJA

IMPORTOWANE PRZEZ: DGL Group   
                     LE5 1TL, Zjednoczone Królestwo

Przeczytaj informacje 
dostarczone przez 
producenta

Nosić osobiste 
wyposażenie 
ochronne

19



20

Poni�sze informacje dotycz� tylko pa�stw cz�onkowskich UE: Pokazany po prawej 
znak jest zgodny z dyrektyw� w sprawie zu�ytego sprz�tu elektrycznego i 
elektronicznego 2012/19 / UE (WEEE). Znak wskazuje, �e NIE nale�y wyrzuca� 
urz�dzenia jako nieposortowanych odpadów komunalnych, ale nale�y stosowa� 
systemy zwrotu i zbiórki zgodnie z lokalnymi przepisami.

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

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

For other countries, scan QR Code for more information

DYREKTYWA WEEE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE





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


