VARNING!
Blanda inte vanliga standardbatterier och uppladdningsbara batterier!











Bilen får inte anslutas till högre spänning än vad som anges.
Icke-uppladdningsbart batteri får inte laddas.
Uppladdningsbart batteri får endast laddas under uppsikt av en
vuxen.
Plocka ur batteriet ur bilen före laddning.
Batteriet måste placeras på rätt håll (rätt polaritet).
Förbrukat batteri ska tas ur bilen.
Kabelfästena får inte kortslutas.
Använd endast den laddare som ingår (12 V).
Laddaren är ingen leksak.
Bilen ska kopplas loss från laddaren före rengöring.

Eldriven leksaksbil
Läs igenom bruksanvisningen noggrant före användning
Spara bruksanvisningen

Obs!
Om ovanstående anvisningar endast finns på förpackningen, ska
förpackningen också sparas p.g.a. denna viktiga information.
Produktkvalificeringscertifikat

VARNING!
•
•
Bilderna i bruksanvisningen används endast i illustrativt syfte och kan
skilja sig åt från produkten i verkligheten. Vid ev. tveksamheter, har
anvisningarna i bruksanvisningen företräde.
För att vi ska kunna förbättra produkten, kan vissa förändringar göras
utan tidigare meddelande. Vi hoppas du har förståelse för detta.
Bruksanvisningen innehåller viktig information och ska förvaras väl.

•
•
•
•

Får inte användas i vägtrafik!
Bilen ska användas med försiktighet. Barnet måste ha utvecklat
vissa förmågor för att inte falla ur bilen eller råka krocka med
den och skada sig själv eller andra.
Kör bara inom säkra områden.
Små barn ska vara under ständig uppsikt av en vuxen.
Bilen ska monteras av en vuxen.
Inte lämplig för barn under 3 år.

Denna produkt drivs av ett blysyrabatteri som aldrig får köras helt tomt.
Batteriet ska laddas i god tid innan batterinivån blir för låg, annars kan
batteriet skadas allvarligt.
Läs igenom bruksanvisningen innan bilen börjar användas för att lära dig
rätt användnings- och monteringssätt, och för att undvika att ditt barn
eller bilen skadas.
Spara bruksanvisningen på ett lättillgängligt ställe.
Specifikationer
Lämplig ålder

3–8 år
6V 4,5 Ah
(1 för 1-växlad,
2 för 2-växlad)

Batteri

Max. belastning

25 kg

Mått

105x60x50 cm

8–12 h
Hastighet
Ineffekt: AC 220 V(eller 110 V);
Uteffekt: DC 500 mA/1000 mA
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Underhåll
 Bilens huvudsakliga delar bör undersökas regelbundet. Bilen får
inte användas om batteriet, laddaren, kablarna, kontakterna,
höljet eller andra delar är skadade. Den får inte heller användas
om skruvar lossnat eller om några andra potentiella
säkerhetsrisker finns förrän detta har åtgärdats.
 Bilen ska hållas på avstånd från öppen eld och får inte stå länge i
solen.
 Den färdigmonterade bilen ska alltid stå på hjulen, aldrig vändas
upp och ner. Vid regn ska den täckas med ett vattentätt skydd
eller placeras under tak.














Bilen ska hållas på avstånd från värmekällor, som t.ex. kaminer
och värmelement, annars kan plastdelarna smälta under laddning.
Håll den också på avstånd från brännbara material för att undvika
brand.
Bilen ska laddas av en vuxen och det ska göras i god tid innan
batterinivån blir för låg. Innan den förvaras under en längre tid,
ska batteriet fulladdas. Under förvaringstiden ska det sen laddas
en gång i månaden för att inte batteriets livslängd ska förkortas.
Tvätta aldrig bilen med vatten.
Lär ditt barn hur bilen används rätt. Den här modellen är endast
avsedd för 1 användare åt gången, max. belastning är 25 kg.
Överbelasta aldrig bilen.
Icke-uppladdningsbart batteri får inte laddas. Laddning av
batteriet måste göras under uppsikt av en vuxen. Under laddning
ska batteriet tas ur bilen. Olika typer av batteriet, eller nya och
gamla batterier, får inte blandas. Batterierna måste sättas på rätt
håll (rätt polaritet). Förbrukade batteriet ska tas ut ur bilen.
Undvik att kortsluta kabelfästena.
Använd inte säkringar som inte stämmer överens med produktens
specifikationer.
Gör inga modifieringar i bilens design eller elsystem. Felsökningar
ska utföras av en tekniker.

Användning

MP3 Volym På/av

Tuta

Musik

Fram/bak Hög/låg växel



Musik: Tryck på knappen och tutan eller musik hörs.
På/av: Sätter på och stänger av strömmen.
 Framåt/bakåt: Knappen tillsammans med fotpedalen får bilen att
köra framåt/bakåt.
 Fjärrkontroll: Knappen tillsammans med användning av
fjärrkontrollen får bilen att köra framåt/bakåt eller att svänga
vänster/höger.
 Volym: Knappen vrids för att justera volymen.
 MP3: Sätt i MP3-sladden och spela musik från andra enheter.
Säkerhetsåtgärder
 Håll smådelar borta från barn under 3 år. Kvävningsrisk!
 Bilen är inte ett transportmedel och får inte köras på trafikvägar,
gator, nära vatten eller andra potentiellt farliga ställen.
 Bilen får endast användas under ständig uppsikt av en vuxen.
 Användaren ska ha skor på sig under körning.
 Användaren ska sitta ner på sätet under körning.
 Bilen får endast köras i dagsljus eller på en väl upplyst plats, aldrig
i mörker. Barn har inte förmåga att hantera oförutsedda hinder
eller olyckor.
 Bilen ska stå helt stilla, innan växelbyte görs.
 Kontrollera att bilen är i god kondition för att undvika olyckor.
 Låt inte barn röra vid hjulen eller vara i närheten av bilen när den
är i rörelse.
 Bilen är utrustad med ett säkerhetsbälte för eldrivna leksaksbilar.
Bältet ska användas under körning för barnets säkerhet.

Tillvalsfunktioner

1, Ta först av batteriluckan på fjärrkontrollen och sätt i 2 batterier på rätt håll.
2, Använd koden första gången. Produkten har en minnesfunktion, så du
inte behöver mata in koden igen efter att du bytt batteriet.
3, Inmatning av koden:
Håll inne i 3–5 sekunder tills lysdioden blinkar, sätt på strömmen,
lysdioden lyser konstant och kodinmatningen är klar.
Se baksidan av fjärrkontrollen för hjälp.

Varning!

3. Montering av höger bakhjul
 Vänd bilen upp och ner (med dig vid bakänden)
 Trä på höger bakhjul på bakaxeln (snabbfäste,
inga skruvar behövs)
 Höger bakhjul monteras likadant, oavsett om
1- eller 2-växlad modell

Fjärrkontrollen är ingen leksak och får endast
användas av en vuxen, inte av barn.
Ansvarsfriskrivning:
Fjärrkontrollens utseende är endast för referens och
kan avvika från det verkliga utseendet.

Monteringssteg
 Bilen ska monteras av en vuxen, och det tar ca 10 minuter.
 Verktyg som krävs: skruvmejsel (medföljer inte)
 Låt inte barn röra eller leka med smådelar. Kvävningsrisk!
 Kontrollera listan över delar före monteringen. Avlägsna och
avyttra plastpåsarna på rätt sätt, så att barn inte leker med dem.
Kvävningsrisk!
1. Montering av vänster/höger framhjul
 Vänd bilen upp och ner
(med dig vid fronten)
 Sätt en Ø10-packning på framaxeln
 Trä på framhjulet på framaxeln
(snabbfäste, inga skruvar behövs)
2. Montering av vänster bakhjul
 Vänd bilen upp och ner
(med dig vid bakänden)
 Trä på vänster bakhjul på bakaxeln
(snabbfäste, inga skruvar behövs)
 Vänster bakhjul monteras likadant,
oavsett om 1- eller 2-växlad modell

4. Montering av vindrutan
 Sätt fast instrumentpanelen med en
skruvmejsel, se bilden
 Ta bort skruvarna, sen kan vindrutan
sättas på plats vid instrumentpanelens
framkant
 Instrumentpanelen kan sen passas in i
karossen och fixeras med skruv
5. Montering av ratten
 Sätt sexkantsskruven på plats, se bilden
 Sätt sen dit ratten, därefter 5x50 maskinskruv
och spänn åt med en mutter

6. Montering av sidospeglarna
 Leta fram rätt sidospegel för respektive sida
 Sätt fast sidospeglarna i karossen

Laddningskontakt
7. Montering av sätet
 Sätt fast sätet på karossen
 Fäst med 4x12 självgängande skruvar

Obs! Koppla ihop batteriet och motorn innan du monterar sätet!
Nu är hela bilen färdigmonterad. Kontrollera så att du inte missat något.
Kontrollera också funktionerna så att de fungerar som de ska. Ladda
produkten med laddaren den tid som anges i bruksanvisningen.
Laddning
Varning!
Anslut batteriets kablar. Var noga med polariteten!

Hur du tar ut och sätter i batteriet
 Lossa först batteriets kablar
 Lossa skruvarna från konsolen med en skruvmejsel
 Plocka ut batteriet
 Sätt i ett nytt batteri, skruva fast det på konsolen igen
 Anslut kablarna enligt bruksanvisningen och produktritningen
Obs! Bilen är utrustad med ett laddningsskydd så att inga andra
funktioner kan användas under laddningen.
Strömmen måste vara avslagen när bilen laddas
Före första användningen måste bilen laddas 4–6 timmar
Ladda bilen om den börjar gå väldigt långsamt
Ladda bilen 8–12 timmar efter varje användning, men aldrig mer.
Sätt i laddaren i bilens laddningskontakt
Sätt i laddarens nätkontakt i ett vanligt vägguttag
Inga metallföremål får föras in i bilens laddningskontakt. Risk för
kortslutning och skador.
Konsumentkontakt
Arc E-commerce AB
Box 3124
13603 Haninge
Sverige

