Elbil Volvo XC90

1: Medföljande delar
Huvudkaross 1 st

Ratt 1 st

Sits 1 st

Framhjul 2 st

Baklhjul 2 st

Backspeglar 1 Par

Laddare 1 st

Fjärrkontroll 1 st

6：Montera bakhjulen

3：Installation av backspeglar

Skruvpåse 1 st

↓

Denna elbil finns att köpa i flera olika utföranden, varför
bilderna i denna instruktionsbok kan avvika från verkligt
utförande. Detaljer som kan skilja är bl.a. fjärrkontroll, sits,
hjul samt kosmetiska detaljer. Läs igenom instruktioner
och skötselråd noggrant eftersom det är avgörande för
barnets säkerhet och produktens hållbarhet!
Modell：VOLVO XC90
Rek. ålder ca: 3-7 år
Max. lastvikt: 35 Kg

↓

Montering och instruktionsbok

Produkten uppfyller följande EU-direktiv:
2009/48/EC, 5006/95/EC, 2004/108/EU,
2011/65/EU, 19995/EC samt 2005/84/EC.

Tryck in backspeglarna på respektive sida av karossen
enligt bilderna ovan. Kontrollera så att de hamnar på
rätt sida av bilen.

FÖRKLARING SYMBOLER:
Polaritet

Ej lämplig för barn under 3 år.

Endast för
inomhusbruk

4：Koppla in bilens strömförsörjning

Börja med att placera svarta plastbussningar i bakhjulens
centrumhål (där hjulaxeln senare skall gå igenom). Placera
motorerna mot respektive hjul så att de stora
plastkugghjulen på motorn matchar motsvarigheten på
hjulen. OBS: Höger motor är märkt "R" medan vänster är
märkt "L". Därefter trycker du fast hjulen mot hjulaxeln
enligt bilden ovan.

7：Montera framhjulen

Dubbelisolerad

Lämna till återvinning.

Börja med att placera svarta plastbussningar i hjulens
centrumhål (där hjulaxeln senare skall gå igenom).
Placera därefter en metallbricka på hjulaxeln. Tryck
därefter fast hjulet på respektive sida.

Anslut kontakten enligt bilderna ovan.

8: Montering av ratten

5：Montera sitsen
2: Montering av nackstöd på sits

↓

↓

↓

↓

bilens styrled. Trä därefter på ratten mot styrstången
och fäst med avsedd skruv/mutter. Använd bilderna

Placera sitsen på avsedd plats i bilens kupé. På
sitsens ryggstöd finns plasthakar som skall fästas i
karossen. Fäst därefter sitsen med två stjärnskruvar
genom sitsens sittyta.
Fäst nackstöden i sitsens ryggstöd enligt bilden ovan.

Kontrollera så att styrstångens nedre del hakat fast i

ovan som referens. Det är normalt att man får trycka/
vrida/vicka en del på ratten vid monteringen för att få
till rätt passform.

Observera att all montering skall ske av vuxen!

■ Specifikationer

HUR DU ANVÄNDER DIG AV
FJÄRRKONTROLLEN:

INSTRUMENTPANELEN:
Strömbrytare
Hög/låg fart

Manuellt/Fjärrstyrt läge

TF
Radio
Nästa låt
Volym
Voltmätare

■ Batteri och laddning

Mode

Det är mycket viktigt att du följer batteriets och laddarens skötselråd till
punkt och pricka. Misskötsel av batteriet kommer att leda till förkortad
drifttid och kan i värsta fall skada batteriet.

• Djupurladda aldrig batteriet. Så fort batteriet börjar tappa kraft behöver
det laddas.
• Utsätt aldrig batteriet för temperaturer över 40 grader eller under -5
grader.
• Ladda endast i en välventilerad, torr och sval miljö .
• Täck aldrig över laddaren med något.
• Ladda aldrig batteriet längre än 12 timmar i sträck.
• Koppla ur laddaren ur vägguttag och produkt efter slutförd laddning.
• Kortslut aldrig batteriet.
• Kontrollera regelbundet så att kablarna till batteri och laddare är
oskadda.
• Låt aldrig barn ladda batteriet på egen hand.
• Håll produkten under uppsikt under laddning.
• Ladda batteriet en gång i månaden vid långtidsförvaring.

LADDA BATTERIET:

Stäng alltid av bilens strömbrytare innan du laddar. När bilen är
färdigmonterad är det OK att funktionstesta den, men innan ni börjar använda
bilen fullt ut måste den laddas under ca: 10 timmar.
En normal laddning tar ca: 8-10 timmar. Ladda aldrig batteriet längre än 12
timmar i sträck. Anslut alltid laddaren i följande ordning:
1.Anslut laddaren till bilens laddningsuttag.
2.Anslut därefter laddaren till vägguttaget.
Observera att batterier är känsliga både för att djupurladdas samt att
överladdas. Följ alltid skötselråden för batterier noggrant.

Tuta och musik

radioantenn. Du behöver inte göra någon inställning på elbilen för att kunna använda
en 2,4G-fjärrkontroll eftersom den alltid överröstar bilens manuella kontroller.

Problem: Bilen rör sig inte.
Lösning 1: Kontrollera så laddaren är ordentligt urkopplad ur
laddningsporten.
Lösning 2: Någon batterikabel/kontakt sitter inte fast ordentligt.
Kontrollera om det verkar finnas glapp genom att trycka/vicka på
batterikablar/kontakter belägna under sitsen.
Lösning 3: Batteriet har för lite ström, Ladda batteriet 8-12 timmar.
Överskrid ej 12 timmar.

På fjärrkontrollen finns knappar för att köra framåt och bakåt samt svänga åt höger/
vänster. Dessa är normalt markerade med pilar. Det finns även en knapp för att para
ihop fjärrkontrollen med elbilen, samt en knapp för att växla mellan olika
hastighetslägen.

Problem: Bilen fungerar bara under en kort period.
Lösning 1: Bilens batteri är inte laddat. Var god ladda i 8-12 timmar,
dock ej över 12 timmar.
Lösning 2: Batteriet är föråldrat. Byt ut batteriet mot ett nytt, kontakta
din återförsäljare för detta.

PAIR/CODE: Håll in denna knapp på fjärrkontrollen och slå därefter på elbilen med
dess strömbrytare. Efter några sekunder är de hopparade och redo att användas.
MODE/SPEED: Med denna knapp växlar du mellan bilens hastighetslägen.

Problem: Fjärrkontrollen fungerar inte.
Lösning 1: Försök att para ihop fjärrkontrollen med bilen på nytt.
Lösning 2: Byt batterier i fjärrkontrollen.
Lösning 3: Ställ dig närmare bilen.

Fjärrkontrollens räckvidd är ungefär 10 meter. Räckvidden är relativt kort med avsikt,
eftersom det är viktigt att du som förälder alltid har god uppsikt över ditt barn när det
använder elbilen.

Problem: Ljudet fungerar inte.
Lösning: Var god kontrollera volyminställningen och att inte mp3spelare är inkopplad. Bilens normala ljudeffekter fungerar inte om
mp3-spelare är inkopplad.

27Mhz-fjärrkontroll: Dessa fjärrkontroller kännetecknas av att de har en extern

Problem: Laddaren ger ifrån sig ett surrande ljud under laddning.
Lösning: Detta är normalt, ingen åtgärd krävs.

Montera batterier i fjärrkontrollen. Blanda inte olika batterier (nya/gamla/olika
märken).

2,4G-fjärrkontroll: Dessa fjärrkontroller kan kännas igen då de saknar extern
USB

Fram/Stopp/Backa

OBS: För elbilar som utrustats med digital fjärrstyrning (2,4G) saknas
knapparna "MANUELL/FJÄRRSTYRNING" samt "HÖG/LÅG HASTIGHET".
På bilar med 2,4G ställer du som förälder in vilket hastighetsläge bilen skall
ha med hjälp av fjärrkontrollen. En fjärrkontroll med 2,4G-teknologi överröstar
dessutom alltid bilens manuella reglage.

radioantenn i metall. Ställ in elbilens knapp i läge "R/C" för att kunna använda
fjärrkontrollen. Välj därefter körriktning med styrspakarna.

TF CARD
LINE IN

PREV/V- PLAY/PAUSE NEXT/V+
FM SEARCH

MODE

LJUDANLÄGGNINGENS KNAPPAR/ANSLUTNINGAR:
- USB: Uttag för USB-enhet
- TF-CARD: Uttag för minneskort
- LINE IN: Uttag för Mp3-spelare eller liknande, 3,5 mm.
- PREV/V-: Föregånde låt/kanal. Om man håller knappen intryckt sänks volymen.
- PLAY/PAUSE/FM SEARCH: Spela upp/pausa musik. Scanna av tillgängliga FM-radiokanaler.
- NEXT/V+: Nästa låt/kanal. Om man håller knappen intryckt höjs volymen.
- MODE: Växla mellan olika ljudmedia.
I vissa utföranden har denna bilstereo Bluetooth. För att para ihop stereon med t.ex. din
smartphone gör du som följer:
1) Slå på bilens huvudströmbrytare.
2) Ställ in bilens ljudanläggning till läge "BLUETOOTH" genom att trycka på knappen
"MODE" upprepade gånger.
3) Sök efter bilen via din smartphone. Om du är osäker på hur du skall göra bör detta
framgå i instruktionsboken till din smartphone.

Notera att bilens ljud inte fungerar då en musikspelare är inkopplad.

Problem: Laddaren överhettas.
Lösning: Det är normalt att laddaren blir varm under laddning, dock ska
den inte bli het. Kontrollera i sådana fall batteriets/laddarens spänning.

NOTERA:

ANVÄNDNING:
USB

FELSÖKNING:

Produkten får ALDRIG användas utan uppsikt av vuxen. Barn under 3 år bör ej
köra bilen på egen hand. Denna elbil är avsedd för att användas på plana ytor som
trottoarer, garageuppfarter eller lekplatser. Använd aldrig bilen på trafikerade platser
och kör aldrig på gatan. Om du kör på ett ojämnt underlag som gräs, grus eller i backar
är det viktigt att vara observant om motorn låter ansträngd. Om elbilen fortsätter att
användas trots att motorn är överansträngd finns risk att motorn överbelastas och går
sönder.

Inför varje användning bör batteriet vara fulladdat.

Var god läs bruksmanualen noggrant innan du använder dig av
produkten.
En vuxen bör montera och installera produkten.
Bilen får inte användas i trafiken.
Barnen som använder sig av bilen bör i alla lägen använda sig av
hjälm och skyddande klädsel.
En vuxen bör hela tiden övervaka när bilen används.
Bara en vuxen får ladda batteriet.

- Kör aldrig i närheten av swimmingpooler eller andra områden med vatten.
- Fordonet får aldrig användas på blöta underlag eller i regn. Förvara alltid fordonet i en
torr miljö när det inte används.
- Kör aldrig i mörker eller på svagt upplysta områden.
- Rengör fordonet genom att torka det med en lätt fuktad trasa. Sänk aldrig ner bilen i
vatten och spruta aldrig på den med vatten från en vattenslang.
- Överskrid inte maxbelastningen om 35 kg.
- Använd godkänd småbarnshjälm.
- Barn under 3 år bör inte använda produkten på egen hand p.g. av skaderisk.
- Barnet måste sitta ner på sätet innan gaspedalen trycks ner.
- All användning måste övervakas av en vuxen.
- Plastpåsar utgör kvävningsrisk för små barn. Plocka bort allt förpackningsmaterial
efter uppackningen.
- Stanna alltid fordonet innan du byter riktning för att köra framåt eller bakåt.

Behåll bruksmanualen och annan eventuell information för framtida
referenser.

FÖR ATT UNDVIKA ATT EN SÄKRING GÅR:
1. Lasta inte mer än 35 kg.
2. Dra inget föremål efter bilen.
3. Var noga så ingen väta når
bilens elektronik.
4. Koppla inte om elektroniken.

