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Vespa mini 
Brugervejledning 

 

 

Specifikationer 
Aldersgrænse 37 – 72 måneder 

Bæreevne 20 kg 

Motor 6V 13000RMP 

Dimensioner 67 x 39.8 x 51.8 cm 

Oplader Input: 110V / 220V 50Hz 
Output: DC6V 500mA 

Batteri 6V 4.5Ah 

Strømtype Genopladelig 

Opladningstid 8 – 12 timer 

Sikring 5A 

Batterilevetid Omkring 300 genopladninger 
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Information 
• Produktet bør kun samles af en voksen. 

• Produktet er ikke egnet til børn under 3 år.  

• Overhold bæreevnen på 20 kg.  

• Produktet bør kun benyttes under voksent opsyn.  

• Barnet bør oplæres i basale sikkerhedsregler før produktet tages i brug.  

• Sørg for altid at benytte sikkerhedsudstyr: 

o Sørg for at barnet altid sidder ordentligt på sædet.  

o Sørg for at barnet benytter sikkerhedsselen.  

o Produktet bør kun benyttes med sko.  

o Det anbefales at barnet er udstyret med en cykelhjelm eller lignende.  

• Sørg for kun at benytte produktet i sikre omgivelser: 

o Produktet er ikke egnet til brug i trafikken.  

o Produktet bør ikke benyttes på stejle skråninger.  

o Sørg for at holde produktet væk fra vand og fugtige omgivelser.  

o Produktet er kun egnet til udendørs brug.  

o Produktet bør kun benyttes i dagtimerne, hvor der er ordentlig belysning.  

• For at undgå at skade motoren og gearene, så sørg for at produktet holder helt stille 

før der skiftes gear.  

• Husk at sætte gearet til ’O’ når produktet ikke skal bruges. Sørg samtidigt også for at 

produktet er helt slukket før det gemmes væk.  

• Børn bør ikke opholde sig nær de mekaniske dele mens produktet er i brug.  

• Forsøg ikke at trække ting bag produktet.  

Produktet er ikke udstyret med en bremse. Det bør derfor før hvert brug gennemtjekkes 

for fejl og mangler.  

Strøm 

• Batterierne er ikke et legetøj, og bør ikke behandles som sådan. Sørg for at barnet 

ikke kommer i kontakt med dem.  

• Forsøg aldrig at kortslutte de elektriske kredsløb.  

• For at undgå ilddannelse og eksplosioner, så sørg for udelukkende at benytte det 

medfølgende batteri og oplader.  

• Forsøg ikke at åbne for batteriet eller opladeren.  

• Sørg for at batteriet står opret under genopladningsprocessen.  

• Sørg for at batteriet altid opbevares tørt.  

• Batteriet skal genoplades i 4 – 6 timer, men ikke mere end 10 før produktet tages i 

brug første gang. Efterfølgende opladninger vil typisk tage 8 – 12 timer, men 

batteriet må aldrig oplades i mere end 18 timer.  

• Batteriet og opladeren bør gennemtjekkes for fejl og mangler hver gang før de tages 

i brug.  

• Det er normalt at opladeren og batteriet udvikler varme under opladning.  

• Sørg for at genoplade batteriet mindst én gang om måneden, også selvom produktet 

ikke har været i brug i denne periode.  
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Deloversigt 

 

Sørg for at alle delene er til stede før samlingen påbegyndes.  
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Batteri 

Forbind den røde ledning fra 

karosseriet med den røde terminal på 

batteriet. Ligeledes forbindes den sorte 

ledning med den sorte terminal. Sørg 

for ikke at blande de to polariteter.  

a. Fjern skruerne fra batteridækket, og 

åben for den.  

b. Forbind den røde ledning med den 

røde terminal på batteriet.  
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Samling 
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Brugsvejledning 
Bemærk: Sørg for at produktet holder helt stille før der skiftes kørselsretning. 

 

• Frem / bak knappen styrer kørselsretningen.  

• Strømknappen tænder og slukker for produktet.  

• Pedalen accelerer i den givne retning. 

Alt efter modellen, er produktet muligvis udstyret med en multimedia-afspiller og en 

hastighedsknap.  

• Multimedia-afspilleren kan afspille musik fra eksterne enheder.  

• Hastighedsknappen skifter mellem at køre hurtigt og langsomt.  

Opladning 
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Vedligeholdelse 
1. Produktet er lavet af polypropylene, og kan derfor tage skade af at stå for længe i 

direkte sollys eller ved temperaturer under 15°C. Da plastikket kan smelte, bør 

produktet samtidigt også holdes væk fra varme genstande og åben ild.  

2. Produktet er ikke egnet til brug i regn eller sne, og tåler ikke rengøring med vand og 

sæbe. Vand kan korrodere motoren og de elektriske kontakter. 

3. Undgå løs jord og sand, da det kan sidde fast i motoren.  

4. Plastdelene kan rengøres med en tør klud. Der kan også benyttes en ikke-

voksbaseret møbelpolering.  

5. Forsøg ikke at ændre på det elektriske kredsløb, da det kan forårsage elektriske stød 

og ilddannelse.  

6. Det bør periodisk tjekkes om hjulene stadig kan rotere frit, og om motoren opererer 

korrekt. Dette bør gøres ca. hver anden uge produktet er i brug.  

Problemløsning 

Problem Årsag Løsning 

Produktet kører ikke Lavt batteri Efter hvert brug, og mindst 
én gang om måneden, skal 
batteriet genoplades i 8 – 
12 timer. Oplad aldrig mere 
end 18 timer.  

Løse ledninger Gennemgå samtlige 
ledninger, og sørg for at de 
er ordentligt forbundne.  

Dødt batteri Udskift batteriet. 

Skadet elektrisk kredsløb Udskift kredsløbet.  

Skadet motor. Udskift motoren.  

Batteriet kan ikke 
genoplade 

Løse ledninger Gennemgå samtlige 
ledninger, og sørg for at de 
er ordentligt forbundne.  

Opladeren er ikke forbundet Sørg for at opladeren er 
forbundet til en stikkontakt, 
og at der er tændt for 
strømmen.  

Opladeren fungerer ikke Udvikler opladeren varme 
under opladning? Hvis ikke, 
så skal den udskiftes.  

Produktet kan ikke køre 
særligt længe ad gangen 

Batteriet er ikke helt opladt Sørg for at batteriet får lov 
at oplade mellem 8 og 12 
timer, men aldrig mere end 
18. Sørg samtidigt også for 
at det bliver opladt mindst 
én gang om måneden.  

 


