AUDI TT RS

Gebruikershandleiding
met montage-instructies
Stijlen en colo(u)rs kunnen
variëren. Gemaakt in
China.

De gebruikershandleiding bevat belangrijke veiligheidsinformatie en montage-,
gebruiks- en onderhoudsinstructies.
De Ride-on Car moet worden gemonteerd door een volwassene die de
instructies in deze handleiding heeft gelezen en begrepen.
Houd de verpakking uit de buurt van kinderen en gooi deze voor gebruik op de juiste
manier weg.
Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Over Jouw Nieuw Ride-On │ 1
Bij aankoop van uw nieuwe AUDI Ride-On.
Deze ride-on auto zal uw kind vele kilometers rijden plezier
bieden. Om u en uw rijder een veilige rit te
garanderen,
vragen wij u deze handleiding zorgvuldig te lezen en te bewaren
voor toekomstig gebruik.
Volg de aanbevelingen in deze handleiding, ze zijn ontworpen om
de veiligheid en werking van uw ride-on auto en zijn rijder te
verbeteren.

Audi TT RS Elektrische Ride-on vervaardigd door Zhejiang
Jiajia Ride-on Co, Ltd. (Adres: Xincang Industriezone,
Xincang Stad Pinghu Stad provincie Zhejiang, China).
Handelsmerken, modeloctrooien en auteursrechten
worden gebruikt met toestemming van eigenaar AUDI AG.

Batterij

6V4Ah * 2 van 6V7Ah * 2

Kunt

12V500MA van 12V1000mA

Geschikte leeftijd: 37 ~ 96 maanden onder 30 kg
1WD: 2.5 km/h
2WD:2.5~5 km/h
Laadvermogen:
Snelheid:
103 x 62 x 43,5 CM

Grootte van de
auto: Power way:

Laadtijd:

Opladen type
8 ~ 12 uur
VER: SMS-JE1198(TT RS)-EN-180126

Onderdelenlijst │ 2
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Vóór montage

❏ 4

WAARSCHUWING

!

VERSTIKKINGSGEVAAR - Kleine onderdelen. Niet geschikt
voor kinderen jonger dan 36 maanden. Het product bevat kleine
onderdelen, houd kinderen uit de buurt bij het monteren.
VOLWASSEN MONTAGE VEREIST.
Verwijder altijd beschermend materiaal en polyzakken
weg voor de montage.

• Zorg ervoor dat de
rit

en gooi het

aan/uit-schakelaar is uitgeschakeld voordat u de

monteert.

• Laad de batterij voor

het eerste

gebruik minstens

4 tot 6 uur op.

• Montagegereedschappen vereist:

Schroevendr
aaier (niet
inbegrepen)

Moersle
utel

Lange neustang
(niet
inbegrepen)

● Niet-oplaadbare batterijen

mogen niet worden opgeladen.

● Oplaadbare batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd
voordat ze worden opgeladen.
● Oplaadbare batterijen mogen alleen
worden opgeladen.

onder toezicht van een volwassene

● Verschillende soorten batterijen of nieuwe en gebruikte batterijen mogen
niet worden gemengd.
● Batterijen moeten met de juiste polariteit worden geplaatst.
● Lege batterijen

moeten uit het speelgoed worden verwijderd.

● De voedingsklemmen mogen niet worden kortgesloten.

1WD

10

Vastmaken de Achterste
Wielen
│5

" Rijden Wiel
"

Achteras
Onderste

achteraanzicht
● Draai de carrosserie naar beneden.
● Verwijder alle onderdelen van de achteras.
1. Schuif de versnellingsbak op de achteras (linkerkant). Houd de motor en de
connector op de versnellingsbak door het grotere gat op het achterste
voertuig en uit waar de batterij zit.
2. Schuif het aandrijfwiel op de achteras. En houd het stuur op elkaar afgestemd met de
versnellingsbak.
3. Schuif de Ø10 Ring op de achteras.
4. Aandraaien a Slot noot Aan de einde van de achterste as met a Gluren tom.

" Normaal
wiel "

10

5. Schuif de Ø10-ring

op de achteras

(rechterkant).

6. Steek de bus in het gat in het midden van het normale wiel.
7. Schuif het normale wiel op de achteras.
8. Schuif de Ø10 Ring op de achteras.
9. Draai een borgmoer met
TIP: Er

een sleutel aan het uiteinde van de achteras vast.

is een extra sleutel voorzien om de borgmoer aan de andere kant

van de achterste alxe

vast te houden terwijl de borgmoer aan de

andere kant wordt vastgedraaid.

1WD

Vastmaken de Achterste

10. Plaats de wieldoppen op Wielen
het wiel.

│6

1WD
Rijdend Wiel

Vastmaken de Achterste
Wielen
│ 7 Onderste

achteraanzicht

10
Achteras

● Draai de

carrosserie naar beneden.

● Verwijder alle

onderdelen van de achteras.

1. Schuif de versnellingsbak op de achteras. De versnellingsbak met het "R"label moet aan de R-zijde van de carrosserie van het voertuig passen; De
versnellingsbak met het label "L" moet aan de "L"-zijde van de carrosserie
passen. Houd de motor en de connector op de versnellingsbak door het
grotere gat op het achterste voertuig en uit waar de batterij zit.
2. Schuif het aandrijfwiel op de achteras. En houd het stuur op elkaar
afgestemd met de versnellingsbak.
3. Schuif de Ø10 Ring op de achteras.
4. Draai een borgmoer

met een sleutel aan het uiteinde van de achteras

● Herhaal de bovenstaande procedure om het andere aandrijfwiel te monteren.
● TIP: Er is een extra sleutel voorzien om de borgmoer aan de andere kant
van de achterste alxe vast te houden terwijl de borgmoer aan de
andere kant wordt vastgedraaid.
5. Plaats de wieldoppen op de wielen.

vast.

Bevestig de voorwielen

❏ 7
Onderste
weergave voor

Vooras

2

1

Normaal wiel

Verwijder alle

onderdelen van de vooras.

1. Schuif een Ø10 ring op de vooras.
2. Schuif een struik in het gat in het midden van het normale wiel.
3. Schuif het normale wiel op de achteras. En hou de normale wiel match
met de struik.
4. Schuif een Ø10 ring op de vooras.
5. Draai een borgmoer met een sleutel aan het uiteinde van de vooras vast.
6. "Klik" de wieldop aan het wiel.
Herhaal de bovenstaande procedure om het andere voorwiel te monteren.

Normaal
type

Vastmaken de Stuurinrichting
Kolom
│ 8

Gat in van
vooras
koppeling

● Draaien de voertuig lichaam op zijn kant.
1. Schuif een Ø10 ring vanaf het rechte uiteinde op de stuurkolom.
2. Steek het rechte uiteinde van de stuurkolom omhoog door het gat aan
de voorkant van de carrosserie van de onderkant en door het gat in
het dashboard.
3. Steek het gebogen uiteinde van de stuurkolom door het gat in de
voorasstang .
4. Plaats een Ø10 ring op het gebogen uiteinde van de stuurkolom.
5. Steek een splitpen in het gat in de stuurkolom, buig de uiteinden van
de splitpen terug met een lange neustang (niet inbegrepen).

R/C type

Vastmaken de Stuurinrichting
❏
Kolom
Vooraanzicht
onder
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Gat in de
vooras koppeling
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R/C
bestuurder
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● Draai de carrosserie op zijn kant. Verwijder de M5x22 machineschroef en Ø5 moer
van de R/C driver met een schroevendraaier.
1. Bevestig de R/C-driver aan de stuurinrichtingskast en zorg ervoor dat
deze overeenkomt met de stuurinrichtingsbox.
2. Steek het rechte uiteinde van de stuurkolom omhoog door het gat in de R/Cdriver, het gat in de stuurinrichtingskast vanaf de onderkant en door het gat in
het dashboard.
3. Lijn de gaten in de R/C-driver en het gat in de stuurkolom, draai een
M5x22 machineschroef en Ø5 moer terug op dezelfde locatie met een
schroevendraaier.
4. Steek het gebogen uiteinde van de stuurkolom door het gat in de voorasstang .
5. Plaats een Ø10 ring op het gebogen uiteinde van de stuurkolom.
6. Steek een splitpen in het gat in de stuurkolom, buig de uiteinden van de
splitpen terug met een lange neustang (niet inbegrepen).

Vastmaken de Stuurwiel │ 10
is
volg dan de stappen 1~ 4 om de batterijen toe te voegen
(niet inbegrepen)en raadpleeg de batterij-informatie op pagina 4.
1. Verwijder met een
schroevendraaier deschroef
op de batterij deksel gelegen
in het midden van de
Stuurinrichting wiel.
2. Verwijder het batterijdeksel
van de bovenkant van het
batterijvak .
3. Plaats twee AA-batterijen in
de juiste polariteiten.
4. Plaats het batterijdeksel
over het batterijvak en
bevestig met de schroef die
u in stap één hebt
verwijderd.

Bevestig het stuurwiel

● Draai de carrosserie om.
● Verwijder de M5x35 machineschroef

en Ø5 moer van het stuurwiel .

5. Plaats het stuurwiel over de stuurkolomen steek het uit het midden
van de stuurwielbasis.
6. Lijn de gaten aan elke kant van het stuurwiel uit met de gaten aan het
einde van de stuurkolom .
7. Bevestig een moer aan het andere uiteinde van de schroef om het stuurwiel
vast te zetten
naar de stuurkolom .

Vastmaken de Stuurwiel │ 10

Einde van stuurkolom

Verbinden de Macht Aanvoer
❏ 11 Achterste Boven Bekijken

Zekering
kast

voor
Connector
voertuigmotor

Batterij

1. Sluit de Voertuigconnector in de Motor Connector op
lichaam als Hierboven.
2. Sluit de rode
de batterij.

zekeringsconnector aan op de aansluiting op

1. Sluit de Voertuigconnector in de Motor Connector op
lichaam als Weergegeven boven. Herhalen voor de ander
kant.
2. Sluit de rode
de batterij.

zekeringsconnector aan op de aansluiting op

Vastmaken de Motor Capuchon │ 12

x4

1. Passend de motor capuchon op de motor.
2. Draai vier Ø4x12 platte kopschroeven vast om deze vast te
maken.

1. Passend de motor capuchon op de motor.
2. Draai vier Ø4x12 platte kopschroeven vast om
deze vast te maken. Herhaal de bovenstaande

Vastmaken de Motor Capuchon │ 12
stappen voor de andere motorkap .

Vastmaken de Zitplaats & Voorruit │ 13
1. Plaats de lipjes op de rugleuning
in van sleuven van het
achtervoertuig.
2. Draai twee M5x16-machine

vast om deze met een
schroevendraaier vast te
zet.
3. Plaats de lipjes op de
windshiled in de sleuven van het

Bevestig de spiegels, stoelsteun
achterkant ❏ 14

en spolier aan de

1. Pas de tabs op de spiegel in de
gat aan de voertuigzijde, duwt u
totdat u "klik" op zijn plaats
hoort. Herhalen voor de andere
kant.
2. Plaats de stoelsteun op
het achterste voertuig.
3. Monteer de achterste
spolier op het achterste
voertuig.

Veiligheid > 15

WAARSCHUWING!
VERHINDEREN VERWONDINGEN IN STERFGEVALLEN:
LAAT HET KIND NOOIT ONBEHEERD ACHTER. DIRECT TOEZICHT
VAN VOLWASSENEN IS VEREIST. Houd het kind altijd in het zicht
wanneer het kind in het voertuig zit.
Dit speelgoed moet met voorzichtigheid worden gebruikt, omdat
vaardigheid vereist is om valpartijen of botsingen te voorkomen die
letsel veroorzaken aan de gebruiker van derden.
Beschermende uitrusting moet worden gedragen.
Gebruik nooit in wegen, in de buurt van auto's, op of in de buurt
van steile hellingen of trappen, zwembaden of andere
waterlichamen.
Draag altijd schoenen.
Ga altijd op de stoel zitten.
Niet te gebruiken in het verkeer.
Dit speelgoed is ongeschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden

Regels voor veilig rijden
• Houd kinderen binnen veilige rijgebieden:
- Nooit gebruiken in de rijbaan, in de buurt van motorvoertuigen, op
gazonruimte, op of in de buurt van steile hellingen of trappen, zwembaden
of andere waterlichamen;
• Gebruik het speelgoed alleen op vlakke oppervlakken. Zoals in
uw huis, tuin of speeltuin.
• Nooit in het donker gebruiken. Een kind kan onverwachte obstakels
tegenkomen en een ongeluk krijgen. Gebruik het voertuig alleen
overdag of in een goed verlichte ruimte.
• Het is verboden om het circuit te veranderen of andere elektrische onderdelen toe
te voegen
• Controleer regelmatig de draden en aansluitingen van het voertuig.
• Laat geen enkel kind de wielen aanraken of in de buurt zijn wanneer de auto
beweegt.
• Dit voertuig heeft verstelbare
speelgordels. Instrueer kinderen hoe ze de
veiligheidsgordel moeten vastbinden voor gebruik, garandeer de veiligheid.

alleen

Gebruiken Jouw Ride-on
│ 16

3

BELANGRIJ
K voertuig
Stop het

8

altijd bij het
veranderen van de

2

snelheid of
richting om
schade aan de

4

6

5
1. Macht Schakelaar: Draait de voertuig op en af.
2. Vooruit/achteruit schakelaar: Verandert de richting waarin het voertuig van
vooruit naar achteruit beweegt.

vooruit te bewegen, zet u de schakelaar in de "voorwaartse" stand.
● Om de auto achteruit te bewegen, zet u de schakelaar in de "omgekeerde" stand.
3. Geluidenknoppen (INDIEN UITGERUST): Druk op voor het afspelen van geluiden.
4. Volumeknop (INDIEN UITGERUST): Draai de knop met de klok mee om
het volume te verhogen; Draai de knop tegen de klok in om het volume te
● Om de auto

verlagen.
5. Voetpedaal: Hiermee wordt kracht (snelheid) op het
uitoefend.

voertuig aan het voertuig

auto te verplaatsen, drukt u het pedaal naar beneden.
● Om te remmen of te vertragen, laat u de druk van het pedaal los.
6. Extra ingang (INDIEN UITGERUST): Laat de audio van uw draagbare
muziekspeler of telefoon afspelen via de luidsprekers van het voertuig.
● Om de

7. Digitale voltmeter (indien uitgerust): Zie <laad->, pagina 20.

snelheidsschakelaar (indien uitgerust): De schakelaar
bedient het voertuig om met lage of hoge snelheid vooruit te gaan.

8. Hoge/lage

Gebruiken Jouw Ride-on
│ 16
Zorg ervoor dat uw kind weet hoe het moet sturen, hoe het voertuig moet starten en
stoppen en van regels voor veilig rijden kent. Het voertuig kan worden bestuurd
met een maximum van 2,5 ~ 5 km / H.

Gebruiken de MP3-speler (INDIEN UITGERUST) ❏
17
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H
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v-

D E

F

A. Digitale voltmeter: Controleer het resterende vermogen van uw batterij, zie
pagina 22.
B. Engelse leermodus
C. Vertelmodus
D. Kinderrijm zangmodus
E. Increase volume
F. Volume verlagen
G. TF -kaartsleuf (Micro SD): Laat de audio van uw TF-kaart afspelen via
de luidsprekers van het voertuig. ALLEEN MP3-formaat.
H. MP3-audio-ingang (AUX-ingang): Laat de audio van uw draagbare
muziekspeler of
telefoon afspelen via de luidsprekers van het
voertuig. ALLEEN MP3-formaat.
I.

USB-interface: Laat de audio van uw draagbare apparaat afspelen
via de luidsprekers van het voertuig. ALLEEN MP3-formaat.

Gebruiken de Normaal Afgelegen Controleur (ALS
UITGERUST)
│ 18
WAARSCHU
VOLWASSENE OPEREREND
VEREIST!
WING:
Uw voertuig kan zijn uitgerust met een 2.4G
afstandsbediening, zie de volgende pagina alstublieft.

LINKER
JOYSTICK

INDICATIELAMPJE

RECHTER JOYSTICK
AAN-UITSCHAKELAAR

Deze afstandsbediening

kan met functie van firt prioriteit

De afstandsbediening heeft voorrang op de bediening van het
voetpedaal.
(Het voetpedaal werkt niet
terwijl u de afstandsbediening bedient)

VERGADERING
1. Plaats de antenne in de controller door de antenne met de klok meeaan
te passen;
2. Til de deur van het batterijvak aan de achterkant van de controller
op en plaats twee AA(LR6)-batterijen.
OPMERKING: Batterijen niet inbegrepen.
Raadpleeg de batterij-informatie op pagina 4.

Gebruiken de 2.4G Afgelegen Controleur (ALS
❏ 19
UITGERUST)
WAARSCHU
VOLWASSENE OPEREREND
VEREIST!
WING:
Verbindingsknop
Knop
Linker
Doorstu
draaikno
ren
p
Remknop
Rechter
draaiknop
Knop
Omkeren
Knop Snelheid
selecteren

Hoge
snelheidsindicator
Normale
snelheidsindicator
Lage
snelheidsindicator

Van afstandsbediening heeft voorrang op de bediening van het
voetpedaal.
(Het voetpedaal werkt niet
terwijl In het van afstandsbediening
VERGADERING
geserveerd)

Til de deur van het batterijvak aan de achterkant van de controller op
en plaats twee AAA(LR03) batterijen.
OPMERKING: Batterijen niet inbegrepen.
Raadpleeg de batterij-informatie op pagina 4.
1. Verbindingsknop (verbinding maken)
Druk eerst 2~ 4 seconden lang op de verbindingsknop; Schakel vervolgens
de aan / uit-knop op de dashboardconsole van het voertuig in, wanneer de
indicator met lage snelheid van flitsen naar lang helder gaat, betekent dit dat
de verbinding succesvol is. Als de indicator met lage snelheid alleen
knippert,is de verbindingmislukt. Vervang de batterijen en herhaal de
bovenstaande stappen.
2. Remknop
Druk op de knop om het voertuig te stoppen, druk er nogmaals op om de rem los te
laten.
3. Knop Snelheid selecteren
De schakelaar bedient het voertuig om in lage, normale of hoge snelheid te
bewegen.

TIP Gebruiken de 2.4G Afgelegen Controleur (ALS

UITGERUST)

WAARSCHU
WING:

VOLWASSENE OPEREREND
VEREIST!

❏ 19

: Het voertuig is ontworpen om alleen in omgekeerde richting op lage

snelheid te werken.

NOTITIE:
• Laat de afstandsbediening ongeveer 10 seconden stationair
draaien, deze wordt automatisch uitgeschakeld.
• Herhaal stap 1 wanneer u de batterijen van de afstandsbediening vervangt.

Gebruiken de Door Slot
│ 20
Deurslot
Deur
binnen

NOTITIE:
Sluit de deur en zorg ervoor dat het slot vastklikt tijdens het
rijden om veiligheidsredenen.

Opladen

│ 21

ALLEEN EEN VOLWASSENE KAN DE BATTERIJ OPLADEN EN OPLADEN!

!

WAARSCHUWING
• VOORKOM BRAND SCHOKKEN:

- Gebruik de enige oplaadbare batterij en oplader die bij uw voertuig worden
geleverd. Vervang de accu of de oplader NOOIT door een ander merk.
Het gebruik van een andere batterij of oplader kan brand of explosie
veroorzaken.
- Gebruik de batterij of oplader niet voor een ander product. Oververhitting, brand of
explosie kunnen optreden.
- Wijzig NOOIT het elektrische circuitsysteem. Knoeien met het elektrische
systeem kan een schok, brand of explosie veroorzaken of het systeem
permanent beschadigen.
- Sta geen direct contact tussen batterijklemmen toe. Er kan brand of explosie
optreden.
- Laat geen vloeistof op de batterij of de onderdelen ervan.
- Explosieve gassen ontstaan tijdens het opladen. Niet opladen in de buurt van
warmte of brandbare materialen. Laad de batterij alleen op in een goed
geventileerde ruimte.
- Pak de batterij NOOIT op bij de draden of oplader. Er kan schade aan
de accu ontstaan en brand ontstaan. Pak de batterij ALLEEN bij de
behuizing op.
- Laad de batterij alleen op in een droge ruimte.

• Batterijpalen, terminals en aanverwante accessoires bevatten lood- en
loodverbindingen, chemicaliën waarvan de staat Californië weet dat ze kanker
en reproductieve schade veroorzaken. Handen wassen na het hanteren.
• Open de batterij niet. Batterij bevat loodzuur en other materialen die
giftig en corrosief zijn.
• Open de oplader niet. Blootgestelde bedrading en circuits in de behuizing
kunnen een elektrische schok veroorzaken.
• Alleen volwassenen mogen de batterij hanteren of opladen. Laat
het kind de batterij NOOIT hanteren of opladen. Batterij is zwaar
en bevat loodzuur (elektrolyt).
• Laat de batterij niet vallen. Permanente schade aan de batterij kan optreden
of ernstig letsel veroorzaken.
• Controleer voordat u de batterij oplaadt of de batterij, de oplader,
het netsnoer en de connectoren zijn versleten. Laad de batterij
NIET op als er schade aan onderdelen is opgetreden.
• Laat de batterij niet volledig leeglopen. Laad de batterij na elk gebruik of
eenmaal per maand op als deze niet regelmatig wordt gebruikt.
• Laad de batterij niet ondersteboven op.

Opladen

│ 22

• Zet de batterij altijd vast met de beugel. De batterij kan uitvallen
een kind verwonden als het voertuig kantelt.

en

• De aan/uit-schakelaar moet tijdens het opladen in de uit-stand worden gezet.
• Voor het eerste gebruik moet u de batterij 4-6 uur opladen. Laad de batterij
niet langer dan 10 uur op om oververhitting van de lader te voorkomen.
• Wanneer het voertuig langzaam begint te rijden, laadt u de batterij op.
• Na elk gebruik of eenmaal per maand minimale oplaadtijd als 8 tot
12 uur, maximaal 20 uur.

Opladen

│ 23

• Als u met een digitale voltmeterrijdt, geeft de spanningssterkte aan

hoeveel vermogen er nog in de batterij zit wanneer u de batterij moet
opladen. Zorg ervoor dat het voertuig stopt!
BATTERIJ
6V4Ahx1, 6V7Ahx1
6V10Ahx1

6V4Ahx2, 6V7Ahx2,
6v10Ahx2, 12V7Ahx1,
12V10Ah x1

OMVANG VAN DE SPANNING

BATTERIJSTATUS

≥ 6,6

De batterij is vol.

6,5 ~ 6,3

Het voertuig kan normaal werken.

≤ 6,2

De batterij
opgeladen.

≥ 13,2

De batterij is vol.

13,1 ~ 12,6

Het voertuig kan normaal werken.

≤ 12,5

STOP met het bedienen van het voertuig, de
batterij moet worden opgeladen.

moet worden

1. Sluit de laderpoort aan op het ingangscontactdoos. (het stopcontact
bevindt zich onder de stoel) TIP: Dan uw voertuig is uitgerust met het
multifunctionele dashboard bevindt van oplaadaansluiting zich op
het dashboard zie pagina 15 <Gebruik het multifunctionele
dashboard>
2. Sluit de stekker van van oplader aan op een stopcontact. Van batterij
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De batterij is voorzien van een thermische zekering met een rustzekering die automatisch

afsnijdt als de motor, het elektrische
systeem of de batterij overbelast is. De zekering wordt gereset en de stroom
wordt hersteld nadat het apparaat 20 seconden is uitgeschakeld en vervolgens
weer is ingeschakeld. Als de thermische zekering bij normaal gebruik herhaaldelijk
struikelt en alle stroom naar het voertuig

struikelt, moet het voertuig mogelijk worden gerepareerd. Neem contact op met uw
distributeur.
Volg deze

richtlijnen om stroomverlies

● Overbelast het

te voorkomen:

voertuig niet.

● Sleep niets achter het voertuig.
● Rijd geen steile hellingen op.
● Rijd niet in vaste voorwerpen, waardoor
de motor oververhit raakt.

de wielen

kunnen draaien, waardoor

● Rijd niet bij zeer warm weer, onderdelen kunnen oververhit raken.
● Laat geen water of andere vloeistoffen in contact komen met de batterij of andere
elektrische componenten.
● Knoei niet met het elektrische systeem. Als u dit doet, kan dit een kortsluiting
veroorzaken, waardoor de zekering struikelt.

Vervangen en afvoeren van
batterijen
De
batterij zal uiteindelijk de mogelijkheid verliezen om een lading vast te houden.
Afhankelijk van de hoeveelheid gebruik en de verschillende omstandigheden moet de
batterij één tot drie jaar werken. Volg deze stappen om de batterij te vervangen en
verwijderen:
1. Verwijder het autozitje.
2. Koppel de batterijconnectoren los.
3. Verwijder de batterijbeugel.
4. Verwijder het batterijdeksel.
5. Til de

batterij voorzichtig op.

● Afhankelijk van de staat van de batterij (d.w.z.: lekkage) kunt
beschermende handschoenen dragen voordat u deze verwijdert.
● Til

de batterij niet op aan

u

de connectoren of kabels.

6. Plaats de lege batterij in een plastic zak.
Belangrijk! Recycle de lege batterij op een verantwoorde manier. De batterij bevat
loodzuur (elektrolyt) en moet op de juiste en legale manier worden
weggegooid. Het is in de meeste gebieden verboden om loodzuuraccu's te
verbranden of op stortplaatsen te dumpen. Breng het naar een federale of door de

te
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staat goedgekeurde loodzuuraccurecycler,

zoals een lokale
autobatterijretailer.
Gooi de batterij niet weg met uw gewone huisvuil!
7. Vervang de battery en

sluit de connectoren opnieuw aan.

8. Vervang de metalen batterijbeugel.
9. Vervang de stoel.
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Probleem
Voertuig rijdt niet

Mogelijke oorzaak
Batterij bijna leeg
Thermische zekering
gestruikeld

Laad de batterij op.

is

Batterijconnector of
draden zijn los

Batterij is leeg

Voertuig rijdt niet erg
lang

Controleer

of de

batterijconnectoren

Vervang de batterij, neem
distributeur alstublieft.

Neem contact op met uw distributeur.

Batterij bijna leeg

Voertuig is overbelast

los

contact op met

Motor is beschadigd
Batterij is ondergeladen

stevig op

elkaar zijn aangesloten. Als er draden
zitten
rond de motor
. ontact ur distributeur alstublieft.
c

Neem contact op met uw distributeur.

Batterij is oud

Voertuig heeft een
duwtje nodig om
vooruit te gaan

Zekering resetten, zie<Fuse>

Elektrisch systeem is
beschadigd

Batterij is oud
Voertuig rijdt traag

Oplossi
ng

of

Controleer
de batterijconnectoren stevig op
elkaar zijn aangesloten bij het opladen
Vervang de batterij, neem
distributeur alstublieft.
Laad de batterij op, neem
distributeur.
Vervang de batterij, neem
distributeur alstublieft.

contact op met

uw

contact op met

uw

contact op met

uw

van

Verminder het gewicht
het voertuig. Het
maximale gebruikersgewicht is 30 kg.

Voertuig wordt gebruikt in
zware omstandigheden

Vermijd het gebruik van het voertuig in zware
omstandigheden, zie <Veiligheid>.

Slecht contact van
draden of connectoren

Controleer

of de

batterijconnectoren

elkaar zijn aangesloten.

motor los zitten,
contact op met uw
de

"Dode Vlek" op motor

uw

stevig op

Als er draden
neem

rond

dan

distributeur.

Een dode hoek betekent dat de elektrische

wordt geleverd

stroom
niet
terminalaansluiting

aan de
en dat het voertuig

moet worden

gerepareerd. Neem contact op
met uw distributeur.

Moeilijk schakelen
van vooruit naar
achteruit
of
omgekeerd

Proberen te schakelen
terwijl het voertuig in
beweging is

Stop het voertuig volledig en schakel, zie
<Gebruik uw ride-on>

Luide slijp- of
klikgeluiden afkomstig
van motor of
versnellingsbak

Motor of tandwielen zijn
beschadigd

Neem contact op met uw distributeur.

Probleemoplossing Leiden ❏ 24
Batterij laadt

niet op

Batterijconnector of
adapterconnector is los

Controleer

elkaar zijn

Oplader niet aangesloten

Oplader
Oplader voelt warm
aan bij opladen

werkt

niet

of de

batterijconnectoren

stevig

op

aangesloten.

of de acculader is
aangesloten op een werkend stopcontact.
Controleer

Neem contact op met uw distributeur.

Dit is normaal en geen
reden tot bezorgdheid

Lees deze handleiding en de

gidstabel voor probleemoplossing

u belt. Als u nog steeds hulp nodig hebt

dan contact op met

uw distributeur.

bij het oplossen van

volledig door voordat
het probleem Neem

Handhaven
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• Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om de belangrijkste onderdelen
van het speelgoed te controleren voor gebruik, moet regelmatig controleren op
mogelijke gevaren, zoals de batterij, lading, kabel of snoer, stekker,
schroeven zijn bevestigingsbehuizing van andere onderdelen en dat in het
geval van dergelijke schade, het speelgoed niet mag worden gebruikt
totdat die schade op de juiste manier was verwijderd.
• Zorg ervoor dat de plastic delen van het voertuig niet gebarsten of gebroken
zijn.
• Gebruik af en toe een lichtgewicht olie om bewegende delen zoals wielen te
smeren.
• Parkeer het voertuig binnenshuis of bedek het met een zeil om het te
beschermen tegen nat weer.
• Houd het voertuig uit de buurt van warmtebronnen,
en kachels. Plastic onderdelen kunnen smelten.
• Laad de batterij na elk gebruik op.

zoals

kachels

Alleen een volwassene kan de

batterij aan. Laad de batterij minstens één keer per maand op
wanneer de Raider van het voertuig niet wordt gebruikt.
• Was het voertuig niet met een slang. Was het voertuig niet met water en
zeep. Rijd niet met het voertuig bij regenachtig of sneeuwachtig weer.
Water beschadigt de motor, het elektrische systeem en de batterij.
• Reinig het voertuig met een zachte, droge doek. Gebruik
wasmeubellak
om de glans van plastic onderdelen te
Gebruik geen autowas. Gebruik geen schuurmiddelen.

een nietherstellen.

• Rijd het voertuig niet in los vuil, zand of fijn grind dat de
bewegende
delen,
motoren
of
het
elektrische systeem kan
beschadigen.
• Wanneer u de batterij niet gebruikt, moet alle elektrische bron worden
uitgeschakeld. Schakel de aan/uit-schakelaar uit
en koppel de
batterijverbinding los.

Onze producten zijn geschikt voor
ASTM F963; GB6675; EN71 en EN62115 norm.

