Σας παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή τις παρακάτω οδηγίες, πριν προχωρήσετε στη συναρμολόγηση και χρήση του
παιδικού οχήματος που έχετε στην κατοχή σας.
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Οδηγίες Συναρμολόγησης και Καθαρισμού
Η συναρμολόγηση του οχήματος θα πρέπει απαραιτήτως να γίνει από ενήλικα. Για τη συναρμολόγηση του οχήματος
παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τις οδηγίες που εσωκλείονται στη συσκευασία.
Μετά τη συναρμολόγηση θα σας παρακαλούσαμε να ελέγξετε το όχημα προκειμένου να σιγουρευτείτε ότι δεν έχετε
ξεχάσει κάποιο εργαλείο πάνω σε αυτό. Επίσης, θα σας συμβουλεύαμε να απομακρύνετε όλα τα εργαλεία από το χώρο
συναρμολόγησης και μακριά από τα παιδιά.
Για την ασφαλέστερη λειτουργία του οχήματος, θα σας παρακαλούσαμε να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα τη θέση
των τμημάτων που συναρμολογήσατε (βίδες, άξονες, τιμόνι κλπ), καθώς επίσης τα καλώδια διασύνδεσης των
ηλεκτρονικών τμημάτων, και φυσικά τη θέση και την κατάσταση της μπαταρίας.
Για να διατηρείτε το παιδικό όχημα καθαρό, σας συμβουλεύουμε να χρησιμοποιείτε ένα στεγνό πανί καθαρισμού μετά από
κάθε χρήση. Η χρήση του νερού απαγορεύεται (είτε αυτή γίνει με σφουγγάρι, είτε με σωλήνα), καθώς υπάρχει μεγάλος
κίνδυνος βραχυκυκλώματος των ηλεκτρικών τμημάτων του οχήματος.
Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης
Το παιδικό όχημα δεν είναι πλήρως στεγανοποιημένο. Αυτό σημαίνει ότι απογορεύεται η χρήση του οχήματος δίπλα σε
ποτιστικά συστήματα κήπου που βρίσκονται σε λειτουργία. Απαγορευτική είναι και η χρήση του οχήματος σε περίπτωση
βροχόπτωσης. Αν το παιδικό όχημα εκτεθεί στο νερό βροχής ή βραχεί από κάποιο ποτιστικό κήπου, τότε θα σας
παρακαλούσαμε να ελέγξετε με προσοχή την κατάσταση της μπαταρίας και των ηλεκτρονικών τμημάτων, προκειμένου να
σιγουρευτείτε για τη σωστή λειτουργία τους πριν από οποιαδήποτε χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση του οχήματος σε δρόμους κυκλοφορίας. Εξίσου απαγορευτική είναι και η χρήση του οχήματος σε
εδάφη που έχουν μεγάλη κλήση ή γλυστερή επιφάνεια, γιατί υπάρχει κίνδυνος ανατροπής και τραυματισμού του παιδιού.
Κατά τη χρήση του οχήματος, θα πρέπει να φροντίζετε έτσι ώστε το βάρος του/ων παιδιού/ών που επιβαίνουν σε αυτό να
μή ξεπερνά την προβλεπόμενη τιμή που αναγράφεται στις οδηγίες που εσωκλείονται στη συσκευασία. Σε περίπτωση που
υπερβείτε το αναγραφόμενο όριο βάρους, υπάρχει πιθανότητα βλάβης στο μοτέρ και στα ηλεκτρικά μέρη του οχήματος.
Οδηγίες Διασύνδεσης και Συντήρησης της Μπαταρίας
Σε καμία περίπτωση να μην αγγίζετε τους πόλους της μπαταρίας με γυμνά χέρια. Κάθε φορά που πρόκειται να συνδέσετε
ή να αποσυνδέσετε την μπαταρία, θα πρέπει πάντοτε να πιάνετε τα καλώδια από τα μονωμένα τμήματά τους και ποτέ
από τους ακροδέκτες. Επίσης, φροντίστε να μην συνδέετε τους πόλους την ίδια ακριβώς στιγμή. Σας συστήνουμε να
συνδέσετε πρώτα τον αρνητικό πόλο και μετά τον θετικό. Για την αποφυγή βραχυκυκλώματος, θα πρέπει να συνδέσετε τα
καλώδια ανάλογου χρώματος (κόκκινο/μαύρο) ή ανάλογης ένδειξης φορτίου (+/-), στους σωστούς πόλους της μπαταρίας.
Παρά το γεγονός ότι το όχημα τροφοδοτείται από μπαταρία χαμηλού voltage και λίγων ampere, σας συμβουλεύουμε να
συνδέσετε με προσοχή τα καλώδια και να τα τοποθετήσετε στα σημεία που υποδεικνύουν οι οδηγίες συναρμολόγησης,
έτσι ώστε να μην είναι εκτεθειμένα στα παιδιά.
Η πρώτη φόρτιση της μπαταρίας θα πρέπει να διαρκέσει από 8 έως 15 συνεχόμενες ώρες. Η φόρτιση της μπαταρίας δεν
θα πρέπει να ξεπερνάει τις 15 ώρες, γιατί υπάρχει μεγάλη πιθανότητα βλάβης.
Μετά την πρώτη φόρτιση και για να διατηρείτε την μπαταρία σε καλή κατάσταση, θα πρέπει να φροντίζετε για την σωστή
αποφόρτιση και φόρτισή της. Μια σωστή αποφόρτιση γίνεται με την κανονική χρήση του οχήματος (είτε αυτή είναι
συνεχής, είτε τμηματική), για ένα χρονικό διάστημα που κυμαίνεται μεταξύ του 50% και 75% του χρόνου φόρτισης. Μια
σωστή φόρτιση γίνεται όταν η μπαταρία παραμείνει συνεχόμενα συνδεδεμένη με τον μετασχηματιστή φόρτισης για
χρονικό διάστημα μεταξύ των 8 και 12 ωρών.
Η φόρτιση της μπαταρίας θα πρέπει να γίνεται σε κλειστούς χώρους. Αντενδείκνυται η φόρτιση της μπαταρίας από πρίζες
κήπου και λοιπούς ανοικτούς χώρους, καθώς υπάρχει κίνδυνος βραχυκυκλώματος τόσο σε περίπτωση βροχόπτωσης, όσο
και σε περίπτωση έκθεσης στον ήλιο.
Συμβουλευτείτε τις οδηγίες προκειμένου να εντοπίσετε σε ποιό σημείο του οχήματος βρίσκεται η υποδοχή που πρέπει να
συνδεθεί το βύσμα του μετασχηματιστή φόρτισης. Τη σύνδεση του εν λόγω βύσματος θα πρέπει να την εκτελεί ενήλικας.
Η μπαταρία είναι κλειστού τύπου και συνεπώς δεν χρειάζεται συντήρηση. Σε περίπτωση που η απόδοση της μπαταρίας
πέσει σε χαμηλά επίπεδα μετά από κάποιο χρονικό διάστημα (περίπου 2 χρόνια), τότε θα πρέπει κάποιος ενήλικας να
αναλάβει την αντικατάστασή της με μπαταρία ιδίων τεχνικών χαρακτηριστικών. Θα σας παρακαλούσαμε να πετάξετε την
παλαιά μπαταρία σε κάδους ανακύκλωσης για μπαταρίες αυτοκινήτου.
Αποφύγετε την έκθεση του οχήματος στον ήλιο, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες, γιατί υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί
βλάβη στην μπαταρία. Σε περίπτωση που αφήσετε εκτεθειμένο το όχημα στον ήλιο, θα πρέπει απαραιτήτως να ελέγξετε
την κατάσταση της μπαταρίας πριν από οποιαδήποτε χρήση.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Σε περίπτωση που υπάρξει διαφυγή ηλεκτρολυτών από την μπαταρία, αποφύγετε οποιαδήποτε επαφή με γυμνά χέρια. Οι
ηλεκτρολύτες δεν πρέπει να έρθουν σε επαφή με κανένα μέρος του σώματος και ειδικότερα με τα μάτια. Οι ηλεκτρολύτες δεν
πρέπει να έρθουν σε επαφή με τα ρούχα, καθώς παραμένουν σε υγρή μορφή για σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την
διαφυγή και μπορούν να απορροφηθούν από τα υφάσματα, γεγονός που θα είχε εξίσου επιβλαβείς συνέπειες. Σε μια από τις
παραπάνω περιπτώσεις, ρίξτε άφθονο νερό στο σημείο επαφής και στη συνέχεια ειδοποιήστε γιατρό.
Στη σπάνια περίπτωση κατάποσης των ηλεκτρολυτών, θα πρέπει να πιείτε μικρές γουλιές νερού ή γάλακτος, ή να φάτε
ασπράδια αυγού και στη συνέχεια να ειδοποιήσετε γιατρό.

