HOVER URBAN
HANDLEIDING
RIDD HOVERBOARD URBAN MET 6.5” WIELEN
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RDD HB65 SERIE

PRODUCTSPECIFICATIES
PRODUCTNAAM:
HOVER URBAN
PRODUCT CODE:
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CAMEO
RDD
RDD
RDD
RDD

HB65BL
HB65PK
HB65BU
HB65CAMO

ZWART
ROZE
BLAUW
CAMO

EANCODE
EANCODE
EANCODE
EANCODE

8719638070010
8719638070041
8719638070027
8719638070034

SPECIFICATIE
Max. snelheid:
15 km p/h (boven 12 km/h wordt een snelheidswaarschuwing afgegeven)
Afmetingen:
64 x 19.6 x 19.5 cm
Gewicht:
9.8 kg
Bereik:
10-15 km
Max. en min. gewicht:
Max=120 kg/ Min=20 kg
Max. hellinghoek:
15°
Min. draairadius:
0
Oplaadtijd:
ca. 3 uur
170 mm wielen/6.5 inch
Grootte van de banden:
Motor:
2 x 350 Watt
INHOUD VAN DE VERPAKKING
Lichten:
voor
Hoverboard
Accu:
Li-ion 36V, 4.4AH
AC-adapter
Waterbestendigheidsstandaard: IPX4
1 stroomsnoer
Nominale temperatuurtolerantie: 0°C tot 50°C
Handleiding inclusief garantiekaart

RiDD & RIDE
Gefeliciteerd! U bent nu de trotse eigenaar van een RiDD Hoverboard. Deze
HOVER URBAN by RiDD is een gaaf hoverboard met 6.5 inch luchtbanden,
Dit hoverboard is milieuvriendelijk en eenvoudig te besturen, zo kunt u zichzelf
vliegensvlug verplaatsen met een maximale snelheid van 15 km/h.
Met de HOVER URBAN beleeft u een nieuwe leuke gebalanceerde manier van
verplaatsing, dus geniet van uw RiDD & Ride! Van nu af aan bent u onderdeel
van de RiDD-community, vergeet dus niet om uw ervaringen met uw RiDD te
delen met vrienden en familie en op social media!
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WAARSCHUWING & JURIDISCHE INFORMATIE
Wij gaan ervan uit dat u uw hoverboard op een
verantwoorde en veilige wijze gebruikt. Het gebruik van
de HOVER URBAN is niet geheel zonder risico, vooral als
u uw hoverboard niet op een verantwoorde wijze
gebruikt. Dit elektrische apparaat is geen voertuig dat is
toegestaan voor gebruik op openbare wegen of straten.
U moet leren hoe u de HOVER URBAN kunt gebruiken, net
zoals u hebt leren rijden op een fiets. Het gebruik van
de HOVER URBAN is geheel voor uw eigen risico. Verlies
van de controle, botsingen en vallen kunnen risico's,
zoals de dood of ernstig letsel met zich meebrengen.
Om de risico's op letsel te minimaliseren, moet u alle
instructies, waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
in deze gebruikershandleiding lezen en opvolgen,
zodat u de HOVER URBAN veilig kunt gebruiken. De
juridische vertegenwoordiging van RIDD kan niet
verantwoordelijk worden gehouden voor fysiek letsel
van uzelf of anderen. U moet zichzelf daarom
beschermen door het dragen van kwalitatief goede
beschermende kleding tijdens het gebruik van dit
product, zoals een veiligheidshelm, knie- en
elleboogbescherming, handschoenen en stevige
schoenen. De bescherming absorbeert een groot deel
van de impact tijdens het vallen.
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JURIDISCHE INFORMATIE
Volg altijd de toepasselijke wetten en voorschriften. Wetten
in veel landen reguleren het rijden op een hoverboard op
openbare wegen en straten. Naast andere voorschriften,
schrijven deze wetten meestal de minimale leeftijd van de
rijder en de snelheidslimiet voor. Ze kunnen tevens het
dragen van beschermende kleding vereisen.
Bepaalde landen verbieden het rijden op openbare wegen
en straten. Neem contact op met de desbetreffende lokale
autoriteiten en zorg dat u bekend raakt met de toepasselijke
wetten en voorschriften.
De juridische vertegenwoordiging van RiDD is niet
aansprakelijk en biedt geen garantie boor schade
resulterend uit incorrecte installatie/montage, incorrect
gebruik van het product of het niet naleven van de
gebruikershandleiding en/of de veiligheidsvoorschriften.

VOORDAT U BEGINT
Nadat u deze handleiding hebt gelezen en alle voorzorgsmaatregelen hebt begrepen,
kunt u zich gereed maken om de hoverboard voor het eerst te gebruiken.
Uitleg over de
verschillende onderdelen
van uw hoverboard
1.
2.
3.
4.
5.

Voetpad
Voedingsindicator
Lichtindicator
Aan/uit-knop
Laadpoort

Schema van het display
Groen accu-symbool:
Knipperend groen accu-symbool:
leeg Rood accu-symbool:
worden Groen gebruikssymbool:
gebruik Rood gebruikssymbool:

Accuniveau is normaal
Accu raakt
Accu is leeg en moet opnieuw opgeladen
Hoverboard is klaar voor
Hoverboard heeft een storing
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UW HOVERBOARD VOORBEREIDEN
1. Gewichtsbeperkingen
De hoverboard is ontworpen voor een gebruiker met
een maximumgewicht van 120 kg (265 lbs) en een
minimumgewicht van 20 kg (45 lbs). Als gebruikers
deze gewichtsbeperking overschrijden, zal de sensor
een fout afgeven en zal de hoverboard niet functioneren.
2. Bereik
Onder ideale omstandigheden, kan de hoverboard
afstanden tot 15 km afleggen. Er zijn enkele factoren
die het optimale bereik van de hoverboard zullen
verminderen.
a) Snelheid en rijstijl – Door een gemiddelde snelheid te
handhaven, zal er een hoger bereik op het hoverboard
worden behaald, terwijl "hooning" met frequent stoppen
en starten, stationair staan en extreme versnelling een
vermindering in het bereik met zich mee zal brengen.
b) Terrein – De hoverboard is ontworpen voor effen en
vlakke oppervlakken en het rijden over oneffen en ruw
terrein is niet alleen gevaarlijk. Maar zal ook het bereik
van de hoverboard negatief beïnvloeden.

c) Gewicht - Het gewicht van de gebruiker kan het
bereik van het hoverboard beïnvloeden.
d) Accu-onderhoud – Redelijk opladen van de accu
en het onderhouden hiervan zorgt voor een
maximum bereik van het hoverboard. Overladen
of nalatigheid om de juiste laadinstructies in acht
te nemen, kan het bereik verminderen.
3) Uw hoverboard opladen
Als u ziet dat het accu-indicatielampje van uw
hoverboard rood brandt. Is de accu bijna leeg. Wij
adviseren u om dat te stoppen met rijden. Als het
vermogen laag is, is er niet voldoende vermogen over
voor een normaal rijden, aangezien het systeem de basis
van het platform automatisch zal kantelen om een gebruik
door de bestuurder te verbieden. U kan gemakkelijk
vallen als u op dit moment blijft rijden en dit zal de
levensduur van de accu negatief beïnvloeden. Gebruik
uitsluitend de meegeleverde lader.
Gebruik de accu niet in de volgende gevallen:
a) Als deze een geur of overmatige hitte afgeeft.
b) Lekkage van een mogelijke substantie
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UW HOVERBOARD VOORBEREIDEN
Oplaadstappen:
Voor de eerste ingebruikneming, dient u de
hoverboard gedurende ca. 2 uur op te laden,
aangezien de hoverboard met enige resterende
acculading is opgeslagen.
a) Let op dat het hoverboard, de lader en de
DC-voedingssleuf op het hoverboard droog en
schoon zijn.
b) Gebruik uitsluitend de meegeleverde AC-adapter
om aan te sluiten op de AC-sleuf en DC-voedingssleuf
op het hoverboard. Het gebruik van een andere onjuiste
AC-adapter kan schade veroorzaken of er voor zorgen
dat het apparaat brand kan veroorzaken, en zal
bovendien de garantie doen vervallen.
c) Nu zal het LED-indicatielampje op de AC-adapter
ROOD branden, wat aangeeft dat uw hoverboard wordt
opgeladen.
d) Als het RODE-indicatielampje GROEN gaat branden,
is het hoverboard volledig opgeladen. De standaard
oplaadtijd van leeg tot volledig opgeladen,
duurt ca. 3 uur.
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LAAT DE HOVERBOARD NIET ONBEWAAKT OF
LAAT DE ACCU NIET OVERLADEN DOOR
LANGER DAN 3 UUR OP TE LADEN.
WAARSCHUWING
- Zorg dat de beschermdop altijd op de
DC-connector zit!
- Verwijder de dop uitsluitend als het hoverboard
wordt opgeladen.
- Zodra het opladen is voltooid, verwijdert u de
DC-connector en plaatst u de beschermdop terug
op de DC-connector!

Stopcontact voor
voeding

Adapterindicator

Sluit het aansluitpunt aan

Steek het stroomsnoer NIET in als de laadpoort,
het stroomsnoer of het AC-stopcontact nat is.
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KALIBRATIEPROCEDURE
Voordat u voor het eerst gaat rijden of als u uw hoverboard naar links of rechts trekt,
moet u wellicht de sensoren opnieuw kalibreren.
Volg hiertoe de onderstaande stappen:
1. Plaats het hoverboard op een vlak en stabiel
oppervlak. Zorg dat de linker- en rechterzijde
zijn uitgelijnd.
2. Druk op de aan/uit-knop en houd deze
ingedrukt.(gedurende ca. 10 seconden).
3. Het LED-indicatielampje gaat 5 keer knipperen
en zal worden ingeschakeld.
4. Vervolgens schakelt u het hoverboard uit en
weer in. Nu is de kalibratie voltooid.
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Zorg dat de linker- en
rechterzijde zijn uitgelijnd

BEDIENINGSTECHNIEK
Bediening en techniek
Wij adviseren ten zeerste een open vlak gebied met enkele meters in elke richting.
Het gebied moet vrij zijn van obstakels en afleidingen.
1. Plaats het volledig opgeladen hoverboard op een vlakke en stabiele
ondergrond. Druk op de aan/uit-knop om uw hoverboard in te schakelen.
U moet een geluidssignaal horen en de accu-pictogram op het display moet
groen branden (als de accu bijna leeg is of leeg is, zal het accu-symbool
groen knipperen of rood branden).
2. Draag uw veiligheidskleding (bijvoorbeeld helm, knie-, elleboog- en
handbeschermers).
3. Sta direct achter het hoverboard. Stap snel en zeker op de hoverboard.
(Voor beginners adviseren wij ten zeerste dat u de hulp vraagt van iemand
door hun armen of schouders te gebruiken als ondersteuning om uw evenwicht
te vinden, als u op de hoverboard stapt). Nu moet de hoverboard in staat
zijn om u stabiel te laten staan.
4. Plaats uw voeten evenwijdig op het hoverboard en probeer goed rechtop te staan.
5. U kunt nu proberen om het hoverboard zelf te rijden. Als u naar voren leunt,
rijdt u naar voren. Als u naar achteren leunt, rijdt u naar achteren. Als u niet
leunt en stabiel staat door uw voeten vlak te houden, moet u blijven staan
zonder te bewegen.
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BEDIENINGSTECHNIEK
6. Als u van uw hoverboard wilt afstappen, stapt u altijd naar achteren met een stabiele voetpositie.
7. Het hoverboard draaien. Naar rechts draaien: Kantel uw linkervoet omlaag waarna u naar rechts zal
gaan draaien. Naar links draaien: Kantel uw rechtervoet omlaag waarna u naar links zal gaan draaien.

TIPS:
• Oefen eerst langzaam om de nauwkeurigheid van
een bocht te vergroten, als u één voet omlaag
kantelt, leunt u evenredig met uw andere hiel terug.
Als u te snel draait, zult u de controle verliezen.

• STAP ALTIJD ACHTERWAARTS VAN HET
HOVERBOARD MET EEN STABIELE VOETPOSITIE
ALS U WILT AFSTAPPEN. Beoefen het op- en
afstappen van het hoverboard met behulp van
iemand anders

• NEEM DE TIJD - Gemiddeld duurt het ten minste
3 tot 5 minuten om gewend te raken aan het staan
op een hoverboard. Gebruik de hulp van iemand
anders en merk dat hoe rechter op u staat, hoe
minder het hoverboard zich beweegt. Onthoud de
bovenstaande regels boven CONTROLE EN
TECHNIEK tips.

• Als u van mening bent dat het toestel onstabiel of
niet controleerbaar is, dient u het toestel te resetten
met behulp van de volgende procedure "UW
HOVERBOARD RESETTEN". Het toestel zal worden
gereset naar de originele fabrieksinstelling.
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Naar rechts draaien: Kantel uw LINKER-voet
omlaag waarna het hoverboard naar rechts
zal gaan draaien.
Naar links draaien: Kantel uw RECHTER-voet
omlaag waarna het hoverboard naar links zal
gaan draaien.
Draaien stoppen: Breng uw voeten terug in
evenwijdige positie en sta recht op. Hierdoor
stopt u met draaien in enige richting.
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Het schema hierboven geeft duidelijk aan hoe u naar
voren en naar achteren verplaatst. Door rechtop te
staan, blijft u perfect stil staan.

Oefen eerst langzaam om de nauwkeurigheid
van een bocht te vergroten, als u één voet
omlaag kantelt, leunt u evenredig met uw
andere hiel terug. Maak altijd een draai op
gecontroleerde wijze. Te snel draaien, zorgt
er voor dat u de controle verliest.
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WAARSCHUWINGEN
Als de hoverboard uw aandacht vraagt of als er een fout is opgetreden, zal er een reeks
waarschuwingssignalen worden afgegeven om u hiervan op de hoogte te stellen.
Dit kunnen de volgende redenen zijn:
a. U bent van het hoverboard gevallen – Het
hoverboard kan waarnemen als u onvoorzien
afstapt en zal een waarschuwingssignaal afgeven
om u te laten weten dat de sensoren zijn
uitgeschakeld. Plaats het hoverboard op een vlak
en stabiel oppervlak, schakel het hoverboard uit
en opnieuw in.
b. U hebt de snelheidswaarschuwing geactiveerd
– Het hoverboard heeft een geïntegreerde
snelheidswaarschuwing dat hoorbaar wordt als u
harder gaat dan 12 km per uur. Verminder uw
snelheid om de snelheidswaarschuwing uit te
schakelen. De maximumsnelheid van de
hoverboard is beperkt tot 15 km per uur. Onthoud
dat als u harder rijdt dan 12 km per uur de
snelheidswaarschuwing zal afgaan waarbij een
reeks waarschuwingssignalen wordt afgegeven.
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Dit alarm is ontworpen voor uw veiligheid aangezien
de hoverboard niet ontworpen is voor snelheden van
meer dan 15 km per uur. Wij adviseren u ten zeerste
om met uw hoverboard niet harder te gaan dan
12 km per uur.
c. Het hoverboard heeft een bijna leeg-accu – Op het
display brandt een rood accu-pictogram waarmee
wordt aangegeven dat u uw hoverboard moet
opladen.
d. De motoren van het hoverboard zijn oververhit – Dit
wordt veelal veroorzaakt door het hoverboard te
gebruiken buiten de optimale omstandigheden,
bijv. een helling omhoog rijden of rijden over ruw
terrein. Laat het hoverboard afkoelen.

HET HOVERBOARD RESETTEN
Uw hoverboard resetten – Plaats uw hoverboard voorzichtig op de grond, op een vlak en stabiel oppervlak.
Zorg dat de linker- en rechterzijde volledig zijn uitgelijnd met elkaar. Druk vervolgens op de aan/uit-knop en
houd deze ingedrukt. De LED-indicatoren beginnen nu te knipperen. Nadat deze 5 keer heeft geknipperd,
gaat deze branden. Laat de aan/uit-knop weer los en schakel het toestel in. Schakel vervolgens het toestel
uit en weer in door op de aan/uit-knop te drukken. De resetprocedure is nu voltooid. *RAADPLEEG
KALIBRATIEPROCEDURE OP PAGINA 10.

INSPECTIE, ONDERHOUD EN OPSLAG
a. Wij adviseren u ten zeerste dat u regelmatig uw
hoverboard controleert en onderhoud, net zoals u
met uw fiets, board of auto zou doen. Als u enige
afwijkingen vindt, of enig probleem met uw
hoverboard heeft, moet u stoppen met het gebruik.
b. Controleer het hoverboard en de banden op
schade of overmatige slijtage.
c. Vermijd het gebruik van agressieve chemicaliën
of oplosmiddelen als u uw hoverboard wilt reinigen
of schoonvegen. Voorkom dat er enige vloeistof in
de poorten of knoppen van het hoverboard
binnendringt.

d. Het hoverboard heeft een IPX4-normering, wat
betekent dat het bestendig is tegen kleine
waterspatten. Het hoverboard is NIET
waterbestendig of waterdicht en mag niet worden
gebruikt of worden bewaard in vochtige
omstandigheden. Water en overige vloeistoffen
kunnen permanente schade veroorzaken aan het
elektrisch circuit of de elektrische componenten
in de hoverboard.
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OPSLAG
a. Bewaar uw hoverboard binnenshuis, onder droge omstandigheden bij de juiste temperatuur
b. Als de omgevingstemperatuur van de opslaglocatie onder 0°C/ 32°F of boven 55°C/ 131°F komt, dient u
een alternatieve opslaglocatie te zoeken.
c. Om te voorkomen dat enig stof en vreemde deeltjes uw hoverboard binnendringt tijdens de opslag,
adviseren wij u het hoverboard te bewaren in de originele verpakking en zo nodig aanvullende
bescherming aan te brengen.
d. Als u uw hoverboard gedurende een langere periode wilt opslaan, dient u er voor te zorgen dat het
oplaadniveau van het hoverboard tijdens de opslag volledig kan ontladen. Wij adviseren uw hoverboard
tijdens de opslag elke drie maanden op te laden, om er voor te zorgen dat deze gebruiksklaar is zodra
het uit de opslag wordt gehaald.

WAARSCHUWING

De omgeving – Als het product het einde van zijn levensduur heeft bereikt, dient u het naar een
recyclingsstation voor elektrische en elektronische apparatuur te brengen. Raadpleeg de symbolen op de
producten, de gebruikersinstructies of de verpakking. Vraag bij uw gemeente het adres op voor een
recyclingsstation bij u in de buurt.
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VEILIGHEIDSMAATREGELEN
WAARSCHUWING – NALATIGHEID OM DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN IN ACHT TE
NEMEN / ONJUIST GEBRUIK VAN HET TOESTEL KAN LEIDEN TOT MATERIËLE SCHADE, LICHAMELIJK
LETSEL OF, IN EXTREME GEVALLEN, TOT DODELIJK LETSEL.
- Laad uw hoverboard alleen op met behulp van de
meegeleverde lader en kabel. Als u dat niet doet, is
het mogelijk dat het product niet goed zal werken en
zal de fabrieksgarantie vervallen.
- Draag de juiste veiligheids- en beschermingskleding
om persoonlijk letsel te vermijden. Draag
veiligheids- en beschermingskleding overeenkomstig
de gewenste beschermingsstandaard. Dit kunnen
handschoenen, oogbescherming, polsbescherming,
helm en kniebeschermers zijn.
- Draag comfortabele kleding en platte, goed gesloten
schoenen tijdens het rijden op uw hoverboard. Draag
geen losse kleding die in de wielen en nabijgelegen
objecten verstrikt kunnen raken.
- Lees deze Gebruikershandleiding zorgvuldig door.
Deze handleiding geeft uitleg betreffende de
basisbeginselen in gebruik en tips voor het gebruik
van het hoverboard.
- Gebruik het hoverboard niet als u minder dan 20 kg
of zwaarder dan 120 kg weegt.

- Voordat u op het hoverboard stapt, dient u er voor
te zorgen dat deze op een glad en stabiel
oppervlak staat, dat het hoverboard is ingeschakeld
en dat er geen veiligheidswaarschuwingen of
display-waarschuwingen actief zijn. Stap niet op
het hoverboard als er enige waarschuwingen
actief zijn.
- Probeer het hoverboard niet te openen of te
wijzigen. Als u dit doet, zal de garantie vervallen
en kan het hoverboard defect raken waardoor er
ernstig of zelfs dodelijk letsel kan optreden.
- Gebruik uw hoverboard niet om uzelf of uw
eigendom in gevaar te brengen. Gebruik uw
hoverboard niet om iemand anders of hun
eigendom in gevaar te brengen.
- Gebruik uw hoverboard niet als u onder invloed
verkeerd van drugs en/of alcohol.
- Gebruik uw hoverboard niet als u rusteloos of
vermoeid bent.
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VEILIGHEIDSMAATREGELEN
- Vraag advies en gebruik altijd uw gezonde verstand
om uzelf uit gevaarlijke situaties te houden met uw
hoverboard.
- Rijd niet met uw hoverboard vanaf trottoirs, hellingen
en probeer geen stunts of tricks met uw hoverboard,
zoals u met uw skateboard, rollerblades en scooter
kunt doen.
- Maak geen scherpe bochten met uw hoverboard, met
name niet bij hoge snelheden.
- Draai niet op één plek gedurende een langere
periode. Hierdoor kunt u duizelig raken en kunt u
vallen waarbij u zelf of andere personen letsel kunnen
oplopen of materiële voorwerpen kunt beschadigen.
- Rijd uw hoverboard niet op een ruwe of extreme wijze.
Hierdoor kan uw hoverboard schade oplopen en kunt
u lichamelijk en zelfs dodelijk letsel oplopen.
- Rijd uw hoverboard niet de trap af of van roltrappen.
- Rijd niet in plassen of andere vloeistoffen, modder,
zand, kiezels, gravel, vuil of in de nabijheid van ruw
terrein.
- Rijd niet bij slechte weersomstandigheden: sneeuw,
regen, hagel, natte sneeuw of bij ijzel of bij extreme
warmte.
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- Rijd uw hoverboard niet op gladde oppervlakken
of steile hellingen.
- Als u niet zeker weet of u veilig kunt rijden op een
bepaald terrein, dient u af te stappen en uw
hoverboard te dragen.
WEES ALTIJD VOORZICHTIG.
- LET OP – Kijk altijd waar u rijdt en wees bewust van
de rijomstandigheden voor u, waaronder: mensen,
plaatsen, eigendom en objecten.
- Gebruik het hoverboard niet in drukke omgevingen.
- Gebruik uw hoverboard altijd met uiterste
zorgvuldigheid ten opzichte van mensen en
eigendom.
- Gebruik uw hoverboard niet als u aan het praten
bent, tekstberichten wilt versturen, op uw telefoon
kijkt of als u op andere wijze bent afgeleid.
- Rijd uw hoverboard niet op openbare wegen,
trottoirs of fietspaden.
- Rijd uw hoverboard niet nabij motorvoertuigen.
- Ga geen steile hellingen omhoog of omlaag met
uw hoverboard.
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VEILIGHEIDSMAATREGELEN
- Het hoverboard is ontworpen om te worden
gebruikt door ÉÉN persoon per keer. Probeer uw
hoverboard niet te gebruiken met twee of meer
mensen gelijktijdig.
- Draag niets als u uw hoverboard gebruikt.
- Personen met een evenwichtsstoornis of medische
gebreken die het evenwicht beïnvloeden, mogen
geen hoverboard bedienen.
- Gebruik het hoverboard niet als u zwanger bent
of zwanger wilt worden.
- Wees uiterst voorzichtig als u jonge kinderen of
oudere personen uw hoverboard laat gebruiken.
Deze personen kunnen wellicht niet over de juiste
fysieke capaciteiten beschikken om het
hoverboard veilig te bedienen.
- Houd altijd rekening met de benodigde ruimte om
het hoverboard af te remmen en te stoppen.
- STAP NIET VIA DE VOORKANT VAN UW
HOVERBOARD. Stap altijd naar achteren toe
van uw hoverboard.
- SPRING NIET VAN UW HOVERBOARD.
- Probeer uw hoverboard niet te gebruiken in
donkere of slecht verlichte omstandigheden.

- Zorg altijd dat u over voldoende ruimte heeft als u
op uw hoverboard staat om gemakkelijk en veilig
door deuropeningen te gaan en andere
laaghangende obstakels passeert.
- Stap niet op enige overige onderdelen van het
hoverboard, behalve op de voetpads.
- Vermijd altijd het gebruik van het hoverboard op
onveilige plaatsen en waar onveilige en vluchtige
materialen aanwezig zijn, bijvoorbeeld in de
nabijheid van brandbaar gas of vloeistoffen.
- U MOET ALTIJD ALLE PLAATSELIJKE, REGIONALE
EN OVERHEIDSVOORSCHRIFTEN IN UW
DESBETREFFENDE REGIO/LAND BETREFFENDE
EEN WETTELIJK GEBRUIK VAN UW
HOVERBOARD NALEVEN.
- Voordat u het hoverboard gaat gebruiken, moet
u leren hoe u het veilig kunt gebruiken.
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ALGEMENE RIDD-GARANTIE

RIDD garandeert de oorspronkelijke koper dat het aangekochte
product vrij is van defecten gerelateerd aan productie, onderdelen,
materialen en vakmanschap onder normaal en acceptabel gebruik.
Het product heeft 24 maanden beperkte instuurgarantie na de
aankoopdatum bij een geautoriseerde winkel. De accuset van dit
product heeft een garantie van 6 maanden.
Om in aanmerking te komen voor reparatie of vervanging tijdens de
garantieperiode, moet er bij de te repareren onderdelen een geldige
kopie van de aankoopbon, van een geautoriseerde RIDD-winkel met
de volgende informatie worden meegestuurd:
•
•
•
•
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Naam winkel
Originele aankoopdatum
SKU-nummer van het door u aangekochte RIDD-product
Het niet leveren van de aankoopbon met alle vereiste informatie
resulteert in een weigering van de garantie/reparatie of
vervanging.

Schade: Deze garantie dekt geen fysieke en/of elektrische schade
resulterende uit, maar niet beperkt tot ongelukken, incorrect gebruikt,
misbruik, geweld of natuurrampen. De beperkte productgarantie van
de fabrikant is niet langer geldig bij:
• Fysieke schade aan de buitenkant, krassen aan de voor- of
onderkant van de kunststof behuizing van dit product vallen niet
onder de garantie.
• Als onderdelen van de kunststof behuizing beschadigd, gescheurd
of doorboord is, kan het product niet langer worden gebruikt.
Schakel het product uit en probeer de accu niet langer op te laden.
Neem contact op met het onderhouds- en reparatiecentrum voor
reparaties.
• Het tijdelijk of permanent bevestigen van meegeleverde
onderdelen of onderdelen niet meegeleverd door de fabrikant
met lijm of een bevestigingsmiddel.
• Gebruik van batterijen, voedingen of andere voedingsbronnen
die niet aanbevolen worden door de fabrikant.
• Incorrecte reparaties die worden uitgevoerd door de eindgebruiker
of ongeautoriseerd reparatiecentrum.
• Enige modificatie of het openen of een poging tot het openen
van het hoverboard zal de garantie doen vervallen

RIDD HELPDESK AND SERVICE & REPAIR CENTRE
Internationale e-mailondersteuning: support@ridd.eu or call:
Voor Nederland: (+31) 0900 - 333 33 22 (€ 0,15 per minuut)
Voor België: (+32) 078 486 817
Voor Duitsland: (+49) 032 213 222 80
Let op: ons onderhouds- & reparatiecentrum keurt de geclaimde
garantie goed na ontvangst van het product. Deze beoordeling
wordt ondersteund door argumenten en visuele beelden. Als de
garantietermijn is verlopen of indien schade zelf is aangebracht
kan ons onderhoudscentrum ook een betaalde reparatie uitvoeren.

KALIBRATIE:
1) Zorg dat de linker- en rechterzijde zijn uitgelijnd.

Zorg dat de linker- en rechterzijde
zijn uitgelijnd

2) Druk op de aan/uit-knop en houd deze ingedrukt.

Voor het invullen van een garantieclaim, moet u het probleem eerst
proberen op te lossen door uw HOVER URBAN te kalibreren.
(Raadpleeg pagina 10 van de website voor uitgebreide instructies.)

3) Het LED-indicatielampje gaat 5 keer knipperen en
zal worden ingeschakeld.

BELANGRIJK

4) Vervolgens schakelt u het hoverboard uit en weer in en
de kalibratie is voltooid

Registreer uw product via www.ridd.eu/warrantycard om productinformatie , nieuwe productupdates en speciale aanbiedingen te ontvangen.
RIDD wordt gedistribueerd door Pirox International B.V. / Blaak 6 / 3011 TA Rotterdam / Nederland
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2017 (Jaar waarin het CE-keurmerk werd toegewezen)

EC DECLARATION OF CONFORMITY
Wij,
Pirox International B.V.
Blaak 6, 3011 TA, Rotterdam,
Nederland
verklaren onder onze verantwoordelijkheid dat het elektrische product:
RDD HB65BL/RDD HB65BU/RDD HB65PK/RDD HB65CAMEO - (Typeversie van model)
RiDD hoverboard HOVER URBAN met 6.5 inch banden - (product )
conform de volgende toepasselijke wettelijke richtlijnen is:
2014/35/EU Laagspanningsrichtlijn (LVD)
2014/30/EU Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit (EMC)
2006/42/EC Machinerichtlijn
De volgende geharmoniseerde Europese normen zijn toegepast voor de conformiteit.(titel, nummer en uitgiftedatum van de norm)
EN 60335-1: 2012+A11:2014
EN 62233:2008
EN 61000-6-3:2007+A1:2011
EN 61000-6-1:2007
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3
EN ISO 12100:2010
2017-4-3
(Date)
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Signature: Roy de Bruin
Managing Director (Pirox International B.V.)

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, COPYRIGHT PIROX INTERNATIONAL B.V.

Elektrisch en elektronische apparatuur en meegeleverde accu's bevatten materialen, componenten en substanties die gevaarlijk
kunnen zijn voor uw gezondheid en de omgeving, als het afvalmateriaal niet juist wordt verwerkt (weggooien van elektrische en
elektronische apparatuur en accu's).
Elektrische en elektronische apparatuur en accu's worden aangeduid met een kliko met een kruis er door, zoals hieronder
weergegeven. Dit symbool geeft aan dat elektrisch en elektronisch apparatuur en accu's niet bij het huishoudelijk afval mogen
worden gegooid, maar afzonderlijk moeten worden weggegooid.
Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw gebruikte accu's naar een hiervoor bestemde faciliteit brengt. Op deze wijze zorgt u
er voor dat de accu's worden gerecycled overeenkomstig de wettelijke voorschriften en geen schade aan het milieu
zullen veroorzaken.
Alle steden hebben inzamelingsstations waar elektrisch en elektronisch apparatuur en accu's gratis kunnen worden ingeleverd bij
recyclingsstations en overige inzamelingsstations. Aanvullende informatie is beschikbaar bij de lokale authoriteit in uw woonplaats.
Geïmporteerd door:
Pirox International B.V.
Blaak 6 • 3011 TA Rotterdam • Nederland
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