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KART

Bruksanvisning HY-EU-BGY

*Bilder som används i denna manual kan variera något från
produkten och är endast för referensändamål.

VIKTIGT: HÅLL FÖR FRAMTIDSREFERENS

Även om du har ridit på en skoter i �era år är det viktigt för 
dig och varje ryttare att läsa denna manual innan du 

använder denna produkt.
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HJÄLMAR SPARAR 
Bär alltid en korrekt monterad hjälm som uppfyller CPSC- eller CE-säkerhetsnormerna när 
du åker på din skoter.

VARNING

Rätt montering:
Se till att din hjälm 
täcker din panna.

Felaktig montering:
Pannan är utsatt och 
utsatt för allvarlig skada.
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Denna handbok är utformad för att ge dig den information du behöver för säker drift och underhåll av din 
nya "Hover-1 Kart". Läs det noggrant innan du kör "Hover-1 Kart".

Avsnitt En av denna manual handlar om säkerhet och "Hover-1 Kart" -vård. Att förstå och följa denna 
information hjälper dig och din "Hover-1 Kart" att undvika skador eller skador.

Avsnitt två i denna handbok ger monterings- och installationsinstruktioner för din "Hover-1 Kart".

Avsnitt tre i denna handbok täcker speci�ka säkerhets- och bruksanvisningar för din "Hover-1 Kart". Även om 
du är en erfaren ryttare bör du granska detta avsnitt innan din första åktur.

Avsnitt Fyra i den här handboken täcker garantispeci�kationer för din "Hover-1 Kart".

INTRODUKTION

VARNING
Se till att du läser den kompletta manualen innan du kör 
"Hover-1 Kart". Underlåtenhet att göra det eller att inte 
följa riktlinjerna kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.
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Besök
www.hover-1.eu/troubleshoot 

att begära saknad
eller defekta delar

HOVER-1 KART DIAGRAM

SPECIFIKATIONER

1. Sittplats
2. Hantera staplar
3. Pedalfästen
4. Justerbar rem
5. Sitsram
6. Skåp
7. Ram
8. Fotstöd
9. Framhjulet
10. Flagga
11. Flagghållare

Kompatibilitet:                 De �esta självbalanserande skoter (med 6,5 "däck)
Max belastning:   Se maxbelastningen på din självbalanseringsscooter
Däckstorlek:                 4 ”svängbart hjul
Seatmaterial:                 PP
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Besök www.hover-1.eu/troubleshoot 
att begära saknad
eller defekta delar

DELLISTA

(1) Sittplats

(1) Sitsram

(1) Fotstöd

(1) Rycka

(1) Allen Rycka

(2) Skåp

(2) M8 * 40 Skruv

(4) M6 * 16 skruv

(2) M8 nöt
(4) M6 nöt

(1) Flagguppsättning

(1) Flagghållare

(2) Ställ in krok & slingremmar
med gummibeskyddare
Förmonterad

1

5

(1) Vänster styr

(1) Höger styr
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MONTERA DIN HOVER-1 KART
Om du har frågor eller oro över något av dessa steg, vänligen kontakta vårt kundserviceteam genom att 
skanna QR-koden nedan eller besöka www.hover-1.eu/troubleshoot.

Följ noga stegen som visas på följande sidor för montering av "Hover-1 Kart".

Ta bort allt "Hover-1 Kart" -innehåll från rutan. Se till att allt innehåll i avsnittet "Dellista" redovisas.

1. Sätt sittstativ, ram, vänsterhandtag, högerhandtag i ett förmonteringsläge som visas i bilden nedan. De 
röda markerade platserna är där de fyra delarna måste monteras.

Skanna QR kod
för mer information

Besök
www.hover-1.eu/troubleshoot 

att begära saknad
eller defekta delar

6



2. Leta reda på den medföljande 2 st 8 * 40 skruven, 2 st 8 mm mutter och �agghållaren. Fäst vänster och höger 
styrstång på sätesramen enligt bilden nedan, placera �agghållaren på vardera sidan och fäst styrstängerna och 
�agghållaren med skruvar och muttrar.

3. Sätt in ramen i sätesramen. Justera fotstödets förlängning och sätesramen till önskad längd. Säkra ramen på 
plats med de två skåpen.

Besök
www.hover-1.eu/troubleshoot 

att begära saknad
eller defekta delar
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4. Rikta in de fyra skruvhålen i sätet med sätesramen. Säkra sätet på plats med 4 st M6 * 16 skruvar och 4 st M6 
muttrar med insexnyckel.

5. Din Hover-1 Kart är nu helt monterad och ska se ut som bilden nedan.

Besök
www.hover-1.eu/troubleshoot 

att begära saknad
eller defekta delar
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INSTALLERA DIN HOVER-1 KART
Om du har frågor eller oro om något av dessa steg, vänligen kontakta vårt kundtjänst på 
www.hover-1.eu/troubleshoot. Någon kommer att kontakta för att leda dig genom dessa steg.

Följ noga stegen som visas på följande sidor för att installera "Hover-1 Kart" på din elektriska skoter. Läs resten 
av den här handboken innan du kör "Hover-1 Kart".

Din "Hover-1 Kart" bör vara helt monterad innan du installerar den på din elektriska skoter. Se avsnittet 
"Montering av din Hover-1 Kart" för montering av procedurer.

1. Placera pedalfästningarna på fotpedalerna på din självbalanserande skoter med framhjulet framåt. Se till 
att pedalfästena är centrerade på fotpedalerna på din skoter så mycket som möjligt.

Hoverboard måste kalibreras och stängas av innan 
kartan installeras. Följ tillverkarens instruktioner för 

kalibrering av din hoverboard, eftersom de kan 
variera beroende på märke och modell.

For instructions on how to calibrate your Hover-1, 
please visit www.hover-1.eu/troubleshoot

Besök
www.hover-1.eu/troubleshoot 

att begära saknad
eller defekta delar
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2. Säkra din "Hover-1 Kart" till din självbalanserande skoter med båda justerbara remmar med 
gummibeskyddare. Fäst en ände av varje rem i hålen på framsidan av varje pedalfäste som visas nedan.

3. Dra in en uppsättning justerbara remmar under din självbalanserande skoter och fäst ändarna på 
remmarna på baksidan av varje pedalfäste. Gummibeskyddarna på remmarna ska vara centrerade under 
skoter, med sidan B vänd mot marken.

Besök
www.hover-1.eu/troubleshoot 

att begära saknad
eller defekta delar
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4. Justera båda justerbara remmarna så att de sitter ordentligt runt din skoter.

5. Fäst �aggsegmenten ihop och sätt sedan in den monterade �aggan i �agghållaren på kartan som visas 
nedan.

Besök
www.hover-1.eu/troubleshoot 

att begära saknad
eller defekta delar
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6. Din "Hover-1 Kart" bör vara korrekt installerad på din skoter som visas nedan.

Besök
www.hover-1.eu/troubleshoot 

att begära saknad
eller defekta delar
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HOVER-1 KART DRIFT
Det är viktigt att du förstår alla delar av din Hover-1 kart. Om dessa element inte används korrekt har du inte full 
kontroll över din "Hover-1 Kart". Innan du åker snabbt, eller utanför en kontrollerad miljö, lära dig funktionerna för 
de olika mekanismerna på din "Hover-1 Kart".

Öva på att använda elementen i din "Hover-1 Kart" i långsammare hastigheter i ett plant, öppet område innan du 
tar "Hover-1 Kart" på allmänna vägar.

FÖR RIDNING

VARNING
Alla skoter som inte fungerar korrekt kan leda till att du 
tappar kontrollen och faller. Inspektera hela enheten 
noggrant före varje körning och kör inte den förrän några 
problem har rättats.

VARNING
Kör inte på "Hover-1 Kart" med en del som är skadad. byt ut 
den skadade delen innan du kör.
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Se till att din "Hover-1 Kart" och skoter är i rätt skick varje gång du åker. Om en del av "Hover-1 Kart" inte fungerar 
korrekt, vänligen kontakta vårt kundtjänstcenter.
 
• Se till att däcktrycket är på den föreslagna PSI-nivån för din skoter innan du åker.

• Se till att din scooters batteri är fulladdat innan du kör "Hover-1 Kart".

• Se till att skruvarna på "Hover-1 Kart" är låsta ordentligt före varje körning.

• Kontrollera att däcken på din skoter inte är slitna.

• Kontrollera att alla anslutningar bibehålls på din skoter.

PRE-RIDE HOVER-1 KART CHECKLIST

14



SÄKERHETSÅTGÄRDER
Den första regeln i säker ridning är att använda sunt förnuft. En "Hover-1 Kart" är sårbar; det kan inte skydda dig i 
en krasch, mot påverkan eller förlust av kontroll. En "Hover-1 Kart" kan vippa i sidled eller slå dig över framhjulet. Den 
rör sig snabbare än en vanlig skoter. Det här avsnittet är en guide för säker ridning för användning. Se till att du 
använder din "Hover-1 Kart" ordentligt.

Olika orter och länder har olika lagar som reglerar ridning på o�entliga vägar, och du bör kontakta lokala 
tjänstemän för att se till att du följer dessa lagar.

Hover-1 ansvarar inte för biljetter eller kränkningar som ges till ryttare som inte följer dessa regler.

• Bär alltid en hjälm som uppfyller CPSC- eller CE-säkerhetsstandarder för din säkerhet. Vid en olycka kan en hjälm 
skydda dig från allvarlig skada och i vissa fall till och med döden.

• Följ alla lokala lagar, tra�ksignaler, gångvägar etc.

• Om du kör med vänner och �era Hover-1-karts, kör en �l i en rak linje.

• Ha en tillfredsställande signalanordning (klocka, horn, etc.) för att varna förare och fotgängare om din väg.

• åka defensivt; förvänta det oväntade.

• Ge fotgängare rätt väg.

• Kör inte för nära fotgängare och varna dem om du tänker passera dem bakifrån.
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• Saktka ner vid alla gatukorsningar och titta åt vänster och höger innan du passerar.

• Använd alltid rätt handsignaler för att vrida och stoppa. Ge signaler 100ft innan du stoppar eller vrider och 
återför alltid båda händerna till handtaget innan du stoppar eller vrider.

• Se upp för bilar som dras ut i tra�ken och för plötsligt öppna bildörrar.

• Undvik grytor, dräneringsgaller eller andra faror.

• Korsa järnvägsspår i rätt vinkel.

• Kör inte på mjuka vägkanter, grus, sand och ojämna ytor. Kör långsamt och undvik snabba svängar.

• Lyft aldrig på andra fordon.

• "Stunt" inte eller tävla i tra�k.

• Väva inte in och ut ur tra�ken eller sväva från sida till sida.

• En krasch kan sätta extraordinära påfrestningar på "Hover-1 Kart" -komponenter, vilket kan leda till att de tröttnar 
för tidigt eller går sönder. Komponenter som lider av stresströtthet kan plötsligt misslyckas och orsaka förlust av 
kontroll eller allvarlig skada.

FÖRSIKTIGHET: RIDA I VÅT VÄDER
Kör inte din "Hover-1 Kart" i vått väder, eftersom det �nns elektroniska komponenter i din skoter som kan skadas om 
de utsätts för vatten.
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1. Denna produkt är strängt förbjuden att använda på vägar och motorvägar, såvida inte dina lokala lagar 
säger något annat. Du måste bära en skyddshjälm, knä- och armbågsskydd och annan nödvändig skyddsut-
rustning när du rider på din "Hover-1 Kart".

2. Kontrollera alla komponenter och se till att kartet är ordentligt anslutet till skoter innan varje körning. Se till att 
skoter är korrekt kalibrerad före varje körning. Kartan måste lossas från scootern för korrekt kalibrering av scootern.

3. Gör inte skarpa svängar.

4. Använd inte nära pooler eller andra vattendrag.

För att minska risken för skador krävs vuxenövervakning. 
Använd aldrig i vägbanor, nära motorfordon, på eller nära 
branta stigningar eller trappor, simbassänger eller andra 
vattendrag; alltid ha skor, och låt aldrig mer än en ryttare.

VARNING:
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RIDA DIN HOVER-1 KART
Se till att din "Hover-1 Kart" är helt monterad och korrekt installerad på din skoter med alla remmar och skruvar 
på plats. Se till att din skoter också är korrekt kalibrerad. Om du inte gör det kan det leda till allvarlig 
kroppsskada eller dödsfall och skada på enheten och din skoter.

Efter att ha granskat checklistan före körning, följ stegen nedan för att börja åka din "Hover-1 Kart".

1. Slå på din skoter.

2. Sätt dig bekvämt i sätet "Hover-1 Kart".

3. Placera fötterna på fotstöden.

4. Grepp fast båda styrstängerna och tryck dem långsamt nedåt samtidigt för att gå framåt.

5. När du kör, dra långsamt båda styrstängerna uppåt samtidigt för att bromsa.

6. För att vända, dra långsamt båda styrstängerna uppåt samtidigt.

7. För att svänga åt höger, tryck ner det högra handtaget medan du håller det vänstra styret i neutralt läge.

8. För att svänga åt vänster, tryck ner det vänstra handtaget medan du håller det högra handtaget i neutralt 
läge.
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VARNING VARNING

För garantiinformation, besök oss på:
www.hover-1.eu

Reservdelar kan vara tillgängliga att köpa på www.hover-1.eu. 
Delarnas tillgänglighet garanteras inte.

GARANTI

IMPORTERAD AV: DGL Group   
                     LE5 1TL, Storbritannien

Läs den information 
som tillhandahålls av 
tillverkaren

Använd personlig 
skyddsutrustning
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För brittisk kundtjänst Vänligen kontaktaFöljande information är endast för 
EU-medlemsländer: Märket som visas till höger överensstämmer med direktivet om 
elektrisk och elektronisk utrustning för avfall 2012/19 / EU (WEEE). Märket indikerar 
kravet att INTE bortskaffa utrustningen som osorterat kommunalt avfall, utan 
använder retur- och insamlingssystem enligt lokal lag.

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

For Nordic customer service contact
+46 (0) 70 092 02 73 / info@letmerepair.se

För andra länder, skanna QR-koden för mer information

WEEE-DIREKTIV

EG-FÖRKLARING AV ÖVERENSSTÄMMELSE
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@RideHover1 @RideHover1@RideHover1www.hover-1.eu


