INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE ȘI UTILIZARE
MOTOCICLETĂ ELECTRICĂ RIDER

Instrucțiuni de asamblare și utilizare
MOTOCICLETĂ ELECTRICĂ RIDER

Citiți cu atenție manualul de utilizare pentru a evita eventuala accidentare
a copilului dvs. Păstrați manualul în mod corespunzător.
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Atenție!











Înainte de utilizare, verificați dacă mașina este bine asamblată.
A nu se utiliza pe stradă, drumuri, pante sau șanțuri. A nu se utiliza pe
marmură sau gresie.
Nu schimbați direcția de mers înainte/înapoi când motocicleta se află în
mișcare. Copiii nu au voie să stea în picioare pe scaun.
Nu schimbați circuitele și nu adăugați dispozitive electrice.
A nu se folosi pe vreme ploioasă sau în locuri umede, nu vărsați apă sau alte
lichide pe mașină. Stați departe de foc.
Dacă întâlniți obstacole, opriți motocicleta. După ce eliminați obstacolul,
puteți continua drumul.
A nu se utiliza motocicleta în casă, deoarece poate lovi mobila sau poate răni
copiii.
Când nivelul luminii și al bateriei sunt scăzute, lumina se va stinge, iar
muzica se va opri. Celelalte funcții sunt normale. Trebuie să schimbați
baterie.
Vehiculul este doar pentru un copil cu greutatea maximă de 20 kg.
Opriți butonul de alimentare dacă motocicleta nu este folosită. În cazul
nefolosirii îndelungate, scoateți acumulatorul din unitate.

Detalii despre încărcare







Motocicleta se încarcă 14 ore înainte de prima folosire.
Introduceți încărcătorul în gaura de încărcare, apoi în priză. Motocicleta nu
se folosește pe durata încărcării.
Durata de funcționare este de aproximativ 1 - 1,5 ore. După 1 – 1,5 ore,
trebuie reîncărcată. Durata normală de încărcare este de 10-12 ore, a nu se
încărca mai mult de 14 ore.
Încărcătorul se va încălzi în timpul încărcării. Temperatura normală este sub
60ºC. Schimbați bateria numai într-un loc uscat.
Folosiți numai încărcătorul și bateria furnizate de producător, altfel se va
strica circuitul.
Dacă nu folosiți motocicleta pe durate lungi, încărcarea trebuie efectuată
lunar.
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Părți componente:

Caroserie

Panou comandă

Furcă față

Ghidon

Apărătoare față

Faruri

Ax față

Roată față
Modul roată față

Pedală

Încărcător

Roată auxiliară
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Mod de asamblare:
1. Asamblarea roții din față și a ghidonului (vezi imaginea alăturată)
Introduceți furca în caroserie.
Introduceți apărătoarea din față în furcă.
Așezați roata din față în apărătoare.
Furca trece prin apărătoare și roată, apoi strângeți
și fixați cu un șurub.
e) Introduceți ghidonul în furcă, șurubul prin furcă și
ghidon, apoi strângeți.
a)
b)
c)
d)

2. Panoul de comandă și farurile (vezi imaginea alăturată)

a) Conectați racordurile la panoul de comandă și
caroserie, apoi folosiți 2 șuruburi Ø4x12
pentru a-i strânge
b) Introduceți farul în caroserie până când auziți
“click”
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3. Asamblarea pedalei și a roților ajutătoare (vezi imaginea alăturată)

a. Introduceți pedala în corul motocicletei, până
când auziți “click”
b) Folosiți 4 șuruburi Ø5x12 pentru fixare.

4. Asamblarea apărătoarei din spate și a roții din spate (vezi imaginea
alăturată)

a) Introduceți rata din spate în suportul roții din
spate, axul va trece prin suport, prin roată.
Folosiți șurub pentru fixare.
b) Introduceți apărătoarea din spate în locul
corespunzător până când auziți “click”

5. Conectarea acumulatorului
Desfaceți scaunul, conectați firul roșu al bateriei la
firul roșu, apoi așezați scaunul în poziția inițială.
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Instrucțiuni despre siguranță:
Când puterea electrică depășește 10A-15A, siguranța va opri
automat alimentarea și o va relua în 5-10 secunde.

Încărcare:
7

7-1

a)
b)
c)
d)

Opriți alimentarea.
Gaura de încărcare se află deasupra pedalei.
Introduceți încărcătorul în gaura de încărcare.
Conectați încărcătorul la o priză.

Mod de funcționare:
Buton muzică
Gaură de încărcare
Buton alimentare
Pedală

Înainte/oprire/înapoi
Utilizare:
(vezi imaginea de mai sus)
Când copilul este așezat, deschideți butonul de alimentare și motorul va
porni, iar luminile se vor aprinde. Apăsați butonul înainte/stop/înapoi în
poziția înainte, apăsați pedala, iar motocicleta se va mișca în față. Dacă
eliberați pedala, mașina se va opri. Apăsați butonul înainte/stop/înapoi în
poziția înapoi, apăsați pedala, iar motocicleta se va mișca în spate. Dacă
eliberați pedala, motocicleta se va opri.
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ATENȚIE














Pentru siguranța copilului, citiți cu atenție instrucțiunile.
Motocicleta trebuie asamblată de adulți. Țineți copiii la distanță de piesele
mici. Jucăria nu este recomandată copiilor cu vârsta sub 2 ani.
Se recomandă utilizarea centurii de siguranță.
Supravegherea adulților este obligatorie atunci când motocicleta este în
funcțiune. Părinții nu trebuie să lase copiii nesupravegheați.
Nu lăsați copiii să stea pe sau să se joace cu pedala.
Încărcarea se face de către adulți. Motocicleta se încarcă înainte de utilizare.
Țineți copiii departe de pungi de plastic, deoarece acestea pot provoca
sufocare.
Se recomandă folosirea pieselor de schimb fabricate de producător. Trebuie
respectată polaritatea bateriei.
Încărcătorul nu este jucărie.
Capacitatea maximă de încărcare este 20 kg, evitați supraîncărcarea. Vârstă
recomandată este 2 - 5 ani.
Nu încărcați bateriile nereîncărcabile. Scoateți bateriile după ce sunt uzate.
Nu amestecați bateriile noi cu cele vechi. Folosiți aceeași baterie.
Încărcați motocicleta corespunzător.
Pachetul conține piese mici, nu lăsați copiii sub 2 ani să se joace cu ele.

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

Denumire
Baterie
Motor
Capac. maximă
Dimensiuni
Viteză
Durată încărcare

Specificație
6V 4AH
6V 20W
20 Kg
68,5 x 28,2 x 33 cm
3-5 Km/h
10-12 ore

Vârstă
recomandată
Detalii încărcător

2 - 5 ani
Intrare: 220V
Ieșire: DC 6V 700mA
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Întreținerea vehiculului:
1) Verificați și întrețineți întotdeauna autovehiculul pentru a evita
accidentarea copilului.
2) Înainte de asamblare, verificați dacă aveți toate piesele de schimb. Dacă
lipsesc, contactați-ne gratuit.
3) În urma inspecției, verificați dacă șuruburile sunt slăbite sau componentele
deteriorate.
4) Curățați periodic produsul, verificați dacă elementele electrice nu sunt
deteriorate.
5) Dezasamblarea produsului se face în conformitate cu instrucțiunile
acestuia.
6) Verificați și încărcați periodic produsul pe cale electrică. În caz că găsiți
defecțiuni, reparați sau înlocuiți produsul, apoi folosiți-l din nou
Normă operativă:
EN 71-1
EN 71-2 EN 71-3 EN 62115
ASTM
F963
CPSIA
GB 6675.1-2014
GB 6675.2-2014 GB 6675.3-2014
GB 6675.4-2014
GB 19865-2005
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