Användarmanual
Elbil Mercedes Benz 300S

Modell: Mercedes 300s
Ålder: från 3 år
Maxvikt: 30 kg
Produkten uppfyller följande EU-direktiv:
2 0 0 9 /4 8 /EC, 2 0 0 6 /9 5 /EC, 2 0 0 4 /1 0 8 /EU, 2 0 1 1 /6 5 /EU, 1 9 9
9 /5 /EC samt 2 0 0 5 / 84/EC.

Grattis till din nya Mercedes-Benz elbil för barn!!För att säkerställa korrekt montering och
användning av bilen är det viktigt att du läser hela manualen innan användning.
Montering av bilen bör endast göras utav en vuxen.

Medföljande delar

1.Kaross*1

1. Bilstol*1

2.Ratt*1

2. Fjärrkontroll*1

3. Framhjul*2

3. Laddare *1

4.Bakhjul*2

4. Brickor*7

5.Navkapslar*4

5. Sprint*5

6. Framruta�1

6. Skruv*1
7. Mercedes-Benz
logga*1

1

Montering

1. Montering av hjul

- Framhjul: Börja med att trä på en bricka på framaxeln. Trä därefter på hjulet och yt
terligare en bricka. Trä sedan sprinten genom hålet på axeln och böj ut spetsarna
på sprinten så att den håller sig på plats.
- Bakhjul : Säkerställ att bilens motorer sitter ordentligt på plats. Trä på bakhjulet och
var noga med att drivkuggen på hjulet går in i motsvarande drivkugge på motorn.
Trä därefter på en bricka och för sedan sprinten genom hålet i axeln och böj ut än
darna på sprinten. Avsluta med att trycka samtliga fyra navkapslar på plats.

2. Montering av framruta

För ner framrutan direkt ovanifrån såsom del visas på bilden ovan. Tryck fast den
försiktigt tills att den klickar på plats.

Montering fortsättning

3. Montering av ratt

Börja med att ta bort skruven och muttern från ratten och lägg dem åt sidan. Koppla
sedan in kabeln från ratten till den lösa kabeln som kommer upp igenom instrument
panelen. För sedan försiktigt ner ratten på styrstången och var noga så att kabeln
inte hamnar i kläm. Justera ratten så att du kan se igenom hålet på ratten och hålet
i styrstången. Trä sedan skruven igenom båda delarna och skruva åt muttern på
andra änden.

4. Montering av batteri och säte

Koppla först in batteriet såsom bilden ovan visar. var noga med att den röda kabels
kon fästs på den röda batteripolen och all den svarta kabelskon sitter på den svarta
batteripolen. Fäst sedan fast bilens säte med en skruv såsom bilden ovan visar.

Användning
Batteriindikator
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Tuta

Växelspak
Fram/back
Gaspedal

Stereo/

;,---

' .-,- -, -,
-.

I I I

-,

I

'
MH.t

Source:
On/Off
Tryck snabbt:
Byt låt/kanalz
Håll in:
Volym upp/ner

Play/pause
Håll in:
Kanalsökning

,,,..,._

"""

Radio/MP3/USB

'I

USB-ingång

Användning forts.
* Följ instruktionerna på fjärrkontrollen för att para ihop fjärrkontrollen med bilen.
* För att undvika skador på motorer och växellåda, se alltid till att bilen står stilla
vid växling mellan fram/back.
* Att köra: Sätt växelspaken i framåtläg e för att köra framåt. Gasa sedan med
g aspedalen. Sätt växelspaken i backläg e för att backa. När bilen sätts i neutral
(mellanläg et) går det ej att gasa med g aspedalen. (Det går att köra fram/back
med fjärrkontrollen oavsett läge på växelspaken). Du väljer hastighet/växel på
fjärrkontrollen.

Laddning/batteriskötsel
A OBS!
För att undvika stötar/brand:
*Använd endast samma typ av batteri som bilen levereras med.
*Var noggrann med att endast använda bilens avsedda laddare. Använd EJ
denna laddare till andra apparater i hemmet.
*Byt ej ut några kablar/kontakter utan att ha varit i kontakt med leverantören
eller behörig fackman.
*Kortslut aldrig några kontakter eller kablar på bilen.
*Batteriet får aldrig vara i närheten utav vatten/väta eller öppen låga
*Rök aldrig i närheten utav bilen eller bilens batteri.
*Laddning får endast ske i en torr och välventilerad miljö.
*Var noga så att bilens batterier aldrig kortsluts.
*Batterityp: Slutna underhållsfria blyackumulatorer
*Kontrollera regelbundet laddaren, batterierna och laddningsingången. Om
några skador upptäcks bör delen bytas ut omedelbart.
*Det är normalt att laddaren och bilens batteri kan bli varma under laddning
och användning. Om någon del är väldigt het bör du avbryta laddning/
användning
*Laddning bör endast göras utav en vuxen.
*Se till att bilens batteri är fulladdat innan den ställs på långtidsförvaring. Var
därefter noggrann med att ladda bilens batteri minst en gång i månaden
under förvaringen.
*Batterierna till fjärrkontrollen är ej laddningsbara. Använd inte några
laddningsbara batterier till fjärrkontrollen. Blanda inte nya/gamla batterier i
fjärrkontrollen. När batterierna är uttjänta, byt ut samtliga.
*Ladda ALDRIG bilen i mer än 10 timmar i sträck. Normal laddningstid är 4-8
timmar.

Laddning/batteriskötsel forts.
*Se till att bilen är avstängd när den laddas.
*Ladda bilen i minst 6 timmar innan första användningen. Dock aldrig mer än 10
timmar.
*När bilen upplevs slöare och svagare än normalt så är batteriet urladdat, ladda
då batteriet så fort som möjligt.
*Ladda efter varje användning.
Bilden nedan visar placeringen av bilens laddningsingång.

Felsökning:
Problem: Bilen rör sig inte.
Lösning 1: Kontrollera så laddaren är ordentligt urkopplad ur
laddningsporten. Lösning 2: Batteriet har för lite ström, ladda
batteriet 6-8 timmar. Överskrid ej 10 timmar.
Då bilen inte används bör du ladda batteriet en gång i
månaden.

FÖR ATT UNDVIKA ATT EN SÄKRING GÅR:
1. Lasta inte mer än 30 kg.
2. Dra inget föremål efter bilen.
3. Var noga så ingen väta når bilens
elektronik.
4. Koppla inte om elektroniken.

Felsökning forts:
Problem: Bilen fungerar bara under en kort period.
Lösning 1: Bilens batteri är inte laddat. Var god ladda i
6-8 timmar, dock ej över 10 timmar.
Lösning 2: Batteriet är föråldrat. Byt ut batteriet mot ett
nytt, kontakta din återförsäljare för detta.
Problem: Ljudet fungerar inte.
Lösning: Var god kontrollera volyminställningen och att
inte mp3-spelare är inkopplad. Bilens normala
ljudeffekter fungerar inte om mp3-spelare är inkopplad.
Problem: Laddaren ger ifrån sig ett surrande ljud under
laddning. Lösning: Detta är normalt, ingen åtgärd krävs.
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.

Säkerhetsföreskrifter
1. Denna bil är lämplig för barn mellan 3-6 år gamla. Bilen bör aldrig köras utan
vuxens uppsyn.
2. Kör aldrig bilen på allmänna vägar eller i närheten utav vattendrag eller
swimmingpooler.
3. Stanna alltid bilen innan du byter riktning för att köra framåt eller bakåt.
4. Gör rutinmässiga kontroller på alla rörliga delar och elektronik så att inga delar
sitter löst eller glappar. Skadade delar bör bytas ut omedelbart.
5. För att undvika rost bör metalldelar smörjas med fett regelbundet.
6. Bilen får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor eller öppen låga.
7. Kör aldrig bilen med passagerare.
8. Bilen bör alltid användas med hjälm, lämpliga kläder och skor.
9. Max lastvikt inkl förare: 30 kg.
10. Tvätta endast bilen med lätt fuktad trasa. Spola aldrig vatten på bilen!

Fjärrkontroll
Innan fjärrkontrollen kan användas måste bilen och kontrollen paras ihop.
- Sätt i batterier i fjärrkontrollen och var noggrann med att +/- sätts åt rätt håll.
- Håll den stora knappen i mitten intryckt i 4 sek tills dess att en lampa börjar
blinka.
- Sätt på din elbil. När den blinkande lampan övergår till att lysa med fast sken
så har enheterna parats ihop.
- Om parningen misslyckas, stäng av elbilen, ta ut batterierna ur fjärrkontrollen
och börja om.
- Om fjärrkontrollen inte används på 10 sek släcks alla lampor och kontrollen
går in i "standby-läge".
- Förklaring av knappar: "Pil uppåt" - framåt, "Pil nedåt" - bakåt, "Pil vänster" sväng vänster, "Pil höger" - sväng höger, S = hastighetsläge, P = broms.
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