RANGE ROVER EVOQUE
Instrucțiuni de utilizare
Ambalajul trebuie păstrat deoarece conține informații importante.
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DESPRE PRODUSUL “RASTAR BABY”
Vă mulțumim că ne-ați achiziționat produsele. Ne-am dedicat creării de jucării electronice confortabile
și sigure cu telecomandă și unei copilării colorate pentru copiii dumneavoastră.
Este foarte important să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizare, care nu numai că
specifică procesul de asamblare ci și metoda corectă de aplicare, dar vă ajută să evitați rănirea sau
deteriorarea produsului în caz de funcționare incorectă.
XINGHUI BABY SUPPLIES CO., LTD. își rezervă dreptul de explicație finală pentru toate fotografiile
și descrierile din acest manual. Manualul poate fi modificat fără notificare separată. Contactați
distribuitorul local sau direct pe noi dacă aveți întrebări.
Acest produs poate fi utilizat cu baterii/ controlat prin unde radio, împreună cu funcțiile de înainte,
înapoi, stânga, dreapta, având de asemenea funcții separate pentru faruri, stop, muzica încorporată și
intrare MP3.
Nr.
81400

Stil

Observație

Controlul radio cu tablou Control radio și funcționare cu
baterii

SPECIFICAȚII
Dimensiune

(120x65.5x51.6)cm

Pentru copil

37 de luni - 96 de luni

Greutatea
maximă 25kg
încărcată
Greutate netă
14.3kg
Putere

Reîncărcabilă

Viteză

D1 (2-3)km/h D2 (3-4)km/h

Baterie

6V 7Ah plumb-acid / 6V 10Ah plumb-acid / 6V 12Ah
plumb-acid
Alimentare electrică Intrare:
AC220V Ieșire: DC6V 500mA
50Hz
Perioada
de Încărcat timp de (10-15) Funcționează (1-1.5)h
încărcare
h
De câte ori se Mai mult de 300 ori
reîncarcă
Pentru temperatură 5-35 grade Celsius
Puterea motorului

DC6V 25W

PIESE
Citiți cu atenție înainte de asamblare
Nr.
Descriere
Cantitate

Nr.

Descriere

Cantitate

1

Volan

1

12

Transmițător

1

2

Parbriz

1

13

Lubrifiant

1

3

Scaun

1

14

Cheie

2

4

Șurub

5

15

1

5

Protecție

5

16

Linia de intrare
MP3
Caroserie

1

6

Stocare baterie

1

17

Roată

9

7

Blocaj baterie

1

18

Garnitură

8

8

Capac baterie

1

19

Clemă

5

9

Șurub

1

20

Roată

4

10

Piuliță hexagonală

1

21

Capac jantă

4

11

Încărcător

1

22

Instrucțiuni

1

Numărul de serie al tuturor pieselor de schimb prezentat ca "(NO.)" în descrierile de mai jos.
În cazul în care cantitatea și forma anumitor piese de schimb din acest manual diferă de cea a
produselor pe care le cumpărați, s-ar putea datora faptului că anumite părți ale mașinii pe care o
cumpărați au fost deja instalate sau pentru că am redus pașii de configurare și cantitățile de piese de
schimb pentru o instalare mai ușoară. Verificați și examinați.
ASAMBLARE
1. Instalați bateria și sursa de alimentare
Puneți acumulatorul în compartimentul bateriei. Conectați interfața la mufă, conectați borna roșie și
borna neagră la anodul și catodul bateriei. (Notă: asigurați-vă că sunt conectate corect, de la roșu la
roșu, de la negru la negru, altfel se va produce scurtcircuit.)
Montați blocajul bateriei (7) în poziția desemnată și fixați-l cu 2 șuruburi (4)
Montați capacul bateriei (8) în poziția indicată și fixați-l cu 2 șuruburi (4)
Înlocuiți sau scoateți acumulatorul și alimentarea.
Slăbiți cele 2 șuruburi (4) de pe capacul bateriei (8)
Deconectați interfața și mufa, slăbiți cele 2 șuruburi (4) de pe blocajul bateriei (7), apoi scoateți
acumulatorul.

2. Instalați scaunul
Puneți scaunul (3) în poziția desemnată, fixați cataramele din față ale scaunului în canelurile
caroseriei.
Apăsați butonul din spatele scaunului și așezați scaunul, apoi eliberați butonul și scaunul va fi blocat.
Pentru a debloca scaunul, apăsați butonul și ridicați scaunul.
Observație: Acest scaun este echipat cu un aparat pentru a dezvolta sentimentul de siguranță al
copiilor, nu poate oferi o protecție substanțială.
3. Instalați volanul
Scoateți protecția (5) din partea superioară a axelor, care este nefuncțională, ci are doar scopul de a
proteja utilizarea în timpul transportului. Vă rugăm să o eliminați corect.
Montați volanul (1) în locația specifică și folosiți șurubul (9) și piulița hexagonală (10) pentru a-l
înșuruba bine după ce vă asigurați că volanul este în locul potrivit. A se vedea imaginea 4
4. Instalați parbrizul
Montați parbrizul (2) în poziția desemnată, A se vedea imaginea 6.
Împingeți cataramele parbrizului pentru a-l fixa.
Notă: în primul rând puteți instala un capăt al tetierei, apoi celălalt capăt
5. Asamblarea a fost terminată
6. Diagrama schematică a asamblării și dezasamblării
Figura 7 este o schemă ce prezintă asamblarea și întreținerea. Vă rugăm să acordați atenție
secvenței de instalare a pieselor de schimb și să aveți grijă de acestea după dezasamblare
Înlocuiți bateria transmițătorului și a volanului
1. Înlocuiți bateria transmițătorului. Puneți antena în priza controlerului. Deschideți capacul și puneți
bateria de 9V la polaritate, apoi închideți capacul.
2. Înlocuiți bateria volanului
Scoateți capacul bateriei, conform săgeții din imagine.
În mod corespunzător, puneți două baterii "AA" pentru a întoarce roțile și apoi acoperiți-le.
Observați în timp ce înlocuiți bateria
Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate.
Bateriile reîncărcabile se vor scoate din jucărie înainte de încărcare.
Diferitele tipuri de baterii sau baterii noi și uzate nu trebuie amestecate. Bateriile epuizate vor fi
îndepărtate din acest produs.
Se utilizează numai bateriile de același tip sau echivalent. Înlocuirea bateriilor de către copii trebuie
să fie supravegheată de adulți. Vă rugăm să nu schimbați polii bateriilor. Nu trebuie să se
scurtcircuiteze sursa electrică.
Vă rugăm să scoateți bateriile în caz de scurgere și coroziune dacă depozitați pe termen lung.
Scoateți bateriile când mașina este oprită.
Controlerul ar trebui să fie operat de adulți sau supravegheat de adulți dacă este folosit de copii.
OPERARE NORMALĂ
Ștecherul de încărcare se găsește sub capacul de umplere. Deschideți capacul de umplere și
introduceți ștecherul încărcătorului, apoi conectați încărcătorul la priză.
La fiecare oră de funcționare este nevoie de încărcare între 10 și 15 ore. Fiecare încărcare unică nu
poate depăși 24 de ore.
Atât încărcătorul, cât și acumulatorii vor avea o temperatură ușor caldă în timpul încărcării.

Nu utilizați adaptorul dacă nu funcționează corect.
Acest manual trebuie păstrat deoarece conține informații importante.
Încărcătorul și acumulatorii nu sunt considerate jucării.
Verificați periodic spațiul bateriei, în special pentru cabluri și ștecher.
Opriți comutatorul atunci când jucăria nu este utilizată. Încărcați complet după nu a fost folosită pe
termen lung.
Folosiți numai încărcătorul (6V 500mA) furnizat de Rastar sau Rastar Baby.
DEPOZITAREA ȘI ÎNTREȚINEREA BATERIILOR
Vă rugăm să încărcați 10 până la 15 ore înainte de prima utilizare.
Utilizați adaptorul potrivit pentru a încărca acumulatorul, în caz contrar, jucăria va fi
deteriorată.
Vă rugăm să încărcați mașina odată ce viteza devine mai lentă decât în mod obișnuit, în caz
contrar se va reduce durata de viață a acumulatorului.
Încărcați complet acumulatorul înainte să vă deplasați și nu uitați să reîncărcați bateria la
fiecare 30 de zile. Acest lucru va asigura utilizarea normală a bateriei, în caz contrar, bateria nu
va putea fi încărcată.
Pentru siguranță, vă rugăm să utilizați NUMAI bateria furnizată de Rastar sau Rastar Baby,
care a fost protejată cu structură anti-inversare a polarității.
PROTECȚIE LA SUPRACURENT
Protecția supracurentului este instalată sub scaun.
Motorul din spate este echipat cu fuzibil de auto-recuperare. Când supraîncărcarea sau funcționarea
necorespunzătoare are loc, fuzibilul va întrerupe automat alimentarea.
Opriți mașina și așteptați 30 de secunde, apoi fuzibilul se va recupera automat.
Dispozitivul de alimentare este echipat cu un fuzibil. Când are loc un scurtcircuit, fuzibilul se arde. Prin
urmare, după rezolvarea problemei circuitului, trebuie să înlocuiți fuzibilul.
FUNCȚIA DE OPERARE
1.Transmițător
Semnalul de transmisie poate acoperi aproximativ 20-30 metri. Dacă transmițătorul nu funcționează
corect în această acoperire, verificați bateria.
Observație: pentru a proteja motorul, alimentarea butonului de stânga / dreapta de pe transmițător va
fi întreruptă dacă apăsați butonul stânga / dreapta timp de peste 2 secunde. Prin urmare, o întoarcere
continuă va impune să apăsați în mod repetat butonul stânga / dreapta.
2.Volan
ATENȚIE!
RISC DE INCENDIU. Nu ocoliți. Înlocuiți numai cu 250V 20A.
Funcția Ride-on
Introduceți cheia în gaura cheii, apoi rotiți-o până când auziți un clic.
Înainte cu viteza mare: puneți schimbătorul de viteze în treapta D2 și apăsați pedala, mașina se va
deplasa înainte cu viteză mare.
Înainte de viteza redusă: puneți schimbătorul de viteze în treapta de viteză D1 și apăsați pedala,
mașina se va deplasa înainte cu viteză mică.
Opriți: puneți schimbătorul de viteze în treapta STOP, mașina se va opri în mișcare.
Înapoi: puneți schimbătorul de viteze în treapta R și apăsați pedala, mașina se va deplasa înapoi.
Stânga: îndreptați volanul când se deplasează înainte.
Dreapta: îndreptați volanul în direcția în care mergeți.
Frână: mașina se oprește când apăsați frâna în timpul funcționării.
Comutatorul de rezervă este sub instrument. Are aceeași funcție ca întrerupătorul cu cheie.
Opriți alimentarea. Funcționarea este acționată atunci când comutatorul cu cheie sau comutatorul de
rezervă este pornit. Numai atunci când ambele comutatoare sunt oprite, sistemul de control va fi oprit.

Comandă radio / Comutator mod de funcționare cu baterie
Comutatorul pedalei, cutia de viteze vor fi inactive atunci când comutați la modul telecomandă. Pentru
a nu speria copilul la începutul călătoriei înainte / înapoi, operarea prin telecomandă este echipată cu
funcția de pornire la viteză mică.
ÎNȘTIINȚARE!
Când nu redați MP3, trageți cablul de intrare MP3 din slotul MP3. În caz contrar, toate celelalte
efecte sonore nu se vor auzi.
AVERTISMENT
Citiți cu atenție, deoarece conține informații importante.
Copiilor nu li se va permite să efectueze încărcarea. Ar trebui să fie realizată de către un adult.
Operațiunea de rulare trebuie să fie supravegheată de adulți.
Acest produs trebuie asamblat de către adulți; sau verificat de către adulți pentru a se asigura că
asamblarea este corespunzătoare.
Este interzisă utilizarea mașinii pe străzi publice, drumuri, pante, lângă piscină sau în orice altă zonă
periculoasă.
Această mașină nu susține o sarcină mai mare de 25 de kilograme.
Această mașină este destinată copiilor cu vârsta cuprinsă între 37 de luni și 96 de luni.
Unele accesorii ale sistemului de rulare pot fi deteriorate de utilizarea necorespunzătoare.
Nu acționați brusc comutatorul de mers înainte în timpul funcționării. Poate fi utilizat numai atunci
când mașina este oprită.
Ștergeți jucăria cu o cârpă. Nu spălați cu apă deoarece aceasta poate fi deteriorată.
Încărcătorul nu este considerat jucărie. Vă rugăm să îl puneți deoparte după încărcare.
Acest produs este realizat din plastic. Țineți-l departe de foc.
Repornirea motorului poate produce scântei. Este interzisă circulația în zone inflamabile și explozive,
cum ar fi benzinăria.
Nu lăsați copiii să atingă roțile deoarece pot fi prinși de acestea sau zdrobiți. Vă rugăm să țineți alți
copii departe de mașină în timpul funcționării acesteia.
Un teren plat este bun pentru rularea pe drum. Evitați să folosiți mașina pe nisip sau pe orice alt teren
dur.
Pachetul mașinii nu este o jucărie pentru copii.
Adulții trebuie să citească cu atenție aceste instrucțiuni și să ofere îndrumări corecte copiilor înainte
de a se juca cu mașina.
Această centură de siguranță are doar scop decorativ pentru a dezvolta sentimentul de siguranță al
copiilor, însă nu poate oferi o protecție substanțială.
Vă rugăm să instruiți copiii cum să pornească și să apese pedala, cum să se ocupe de defecțiuni și
cum să oprească mașina.
Nu utilizați mașina dacă este defectă până când acesta nu este reparată.
ATENȚIE!
În timpul înlocuirii, puteți observa deteriorarea bateriei, scurgerea lichidului și alte fenomene
periculoase. Vă rugăm să fiți atenți la următoarele:
O baterie de 9V este necesară pentru această mașină.
Înlocuirea bateriei trebuie realizată de către adulți.
Montați corect bateriile în funcție de polaritate.
Acumulatorul poate fi scos din mașină și reîncărcat, dar NU poate fi încălzit sau aruncat în foc.
Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate. Bateriile reîncărcabile pot fi reîncărcate sub
supravegherea adulților; Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din circuit în timpul încărcării.
Atunci când bateriile nu funcționează, distanța de pe telecomandă va fi scurtă.
Înlocuiți bateriile cu unele noi.
Scoateți bateriile dacă nu utilizați jucăria pentru o perioadă lungă de timp pentru a evita scurgerile de
lichid. Scoateți bateriile când acestea sunt consumate.
Terminalele de alimentare nu trebuie să fie scurtcircuitate.
Această mașină nu este potrivită pentru copii sub 36 de luni, deoarece poate avea părți mici care se
pot desprinde în timpul funcționării.
Transmițătorul poate fi operat numai de adulți sau sub supravegherea adulților

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE
Vă rugăm să nu vă jucați cu mașina până când nu este reparată perfect în de deteriorări.
Verificați și întrețineți mașina în timp util pentru păstrarea în siguranță a copilului.
Verificați periodic și asigurați-vă că nu există șuruburi care să se slăbească și că piesele de schimb
nu sunt sunt deteriorate.
Înainte de instalarea și utilizarea mașinii, verificați cu atenție toate piesele de schimb.
Pentru a evita daunele inutile, citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de asamblare și demontare.
GHID ÎN CAZ DE DEFECȚIUNI
Defecțiune
Mașina
funcționează

Analiză

Soluție

nu Conectorii
bateriei
de Reconectaţi
stocare nu sunt bine Schimbătorul de viteze
conectați.
trebuie să fie în poziția
Schimbătorul de viteze este înainte sau înapoi
în locul greșit.
Reduceți greutatea la sub
Mașina este supraîncărcată 25 KGS
Circuitul
caroseriei Vă rugăm să cereți
principale este deteriorat
asistență post-vânzare

Capacitatea
Încărcați complet bateria
Masina rulează acumulatorului
este Alegeți un loc drept
la viteza mica
scăzută
Solul este neuniform
Bateria nu poate fi Conectorii pentru baterii Reconectaţi
încărcată
nu sunt bine conectați
Înlocuiți încărcătorul
Încărcătorul
nu
este
alimentat
cu
energie
electrică
Încărcătorul este stricat
Defecțiune
Mașina nu
poate opri

se

Analiză

Soluție

Mașina este deteriorată

Vă rugăm să cereți
asistență post-vânzare

Gama
continuă Bateria nu este complet Reîncărcați
este scurtă
încărcată
Înlocuiți bateria
Bateria este terminată
În timpul încărcării Reactie chimica
bateriei, apare un
sunet
slab
și
căldură
Cutia de viteze Cutia de
este zgomotoasă stricată
Ledul
alimentare
oprit

viteze

Reacție normală

este Vă rugăm să cereți
asistență post-vânzare

de Întrerupătorul mașinii este Porniți
comutatorul
este oprit
alimentare
Bateria este oprită
Încărcați bateria

de

Ledul
încărcătorului
este oprit

Încărcătorul este stricat

Vă rugăm să cereți
asistență post-vânzare

ÎNTREȚINERE
Acest produs vine cu serviciul de întreținere.
Se va achita o taxă de întreținere în cazul utilizării necorespunzătoare a produsului cauzată de
funcționarea incorectă sau de factorul provocat de om sau dacă s-a depășit garanția.
Serviciul de întreținere poate fi furnizat de vânzător si de către noi. VI se va solicita factura, registrul
de întrețineri și produsul/piesa care nu funcționează corespunzător.
REGISTRU ÎNTREȚINERI
Data

Detalii

Rezultat

Observații

Numele clientului:
Tel:
Adresa:
Nr. Articol.:
Nr factură.:
Land Rover și Land Rover Logo sunt mărci înregistrate deținute sub licență de Jaguar Land Rover
Limited.
Licențiat: XINGHUI AUTO MODEL CO.,LTD. Producător: XINGHUI BABY SUPPLIES CO.,LTD.
Add : North Area, Zhaoan Industrial Park, Zhangzhou, Fujian, China. Http://www.rastar.cn

