
VIGTIG Information vedr. din elektriske bil fra AZENO! 
 

Det er altid vigtigt at en voksen overvåger børnenes leg med køretøjet. 

 
Produkterne er Ikke egnet til børn under 36 måneder, da produktet kan indeholde små dele. 

Anvend ikke el køretøjet på offentlige veje, på skråninger, i nærheden af trapper/vand eller 

andre usikre områder. 

Benyt ikke køretøjet i regnvejr, sne m.v. Da køretøjet er el drevet, kan det tage skade af 

vand, samtidig med at der kan være risiko for at chaufføren får stød. 

Børnene skal altid have sko eller lignende på når de benytter el køretøjet. 

 
Pas altid på at barnet ikke stikker fingrer, andre legemsdele, tøj m.v. ind i de bevægelige dele. 

Sørg for at køretøjets motor, elanlæg, knapper osv. ikke kommer i kontakt med vand. 

Brug ikke brandfarlige væsker i nærheden af køretøjet. 

 
Det er kun køretøjer med 2 pladser der må benyttes af mere end 1 barn af gangen. 

Overhold altid max tilladte vægt, både pga. sikkerhed og holdbarheden af køretøjet. 

Batteri og opladning 

Batteriet må ikke køres helt fladt, oplad altid når køretøjet mister betydelig hastighed. 

 
Hvis produktet ikke bruges i en måned, f.eks. i vinter halvåret - skal batteriet fuld oplades 1-2 

gange Hver måned. 

Oplad aldrig batteriet i længere tid end hvad den brugsanvisningen foreskriver. 

Batteriet må ikke vendes på hovedet ved opladning. 

Check jævnligt batteriet under opladning. 

Brug kun den medfølgende oplader .  

Det er kun voksne der må oplade batteriet. 

VIGTIGT! Batteriet indeholder giftige og ætsende stoffer. Foretag aldrig 

 
indgreb på det. Hvis hud eller øjne kommer i kontakt med batterivæsker kontakt omgående læge 

vask grundigt med vand. 

Kortslut aldrig batteriet og undgå hårde stød. Kan i værste fald resultere i eksplosion og brand. 

Batteriet kan udvikle gas under opladning, oplad derfor altid et ventileret sted og væk fra varmekilder 

og brændbare stoffer. 

Når batteriet skal bortskaffes må det ikke smides ud med alm. husholdningsaffald. Det skal 



indleveres på et batteriopsamlingssted eller genbrugsstation. Kontakt din kommune for 

yderligere information. 

Opbevaring af køretøjet skal være et tørt sted. 

 
Eventuel rust er ikke dækket af garanti. Det anbefales altid at opbevare køretøjet på et sted 

hvor temperaturen altid er over frysepunktet 

Vedligeholdelse 
 

Kontroller jævnligt køretøjets stand, ved fejl eller mangler kontakt din forhandler. 

Køretøjet må ikke benyttes før det er bragt i orden. 

 

Køretøjet skal altid beskyttes imod regn, sne, vand, sand, mudder, fugt, 

kondens  m.v.  Smør jævnligt de bevægelige dele med let olie. F.eks. rat, 

lejer, hjul m.v. Rengør køretøjets overflade med en fugtig klud, må kun 

gøres af en voksen. 

Lav aldrig nogen form for indgreb på køretøjet uden Azeno’s/forhandlerens godkendelse. 

Efterspænd jævnligt møtrikker, bolte m.v. Hvis køretøjet har kæde, bremser, tændingslåse m.v. 

skal disse også vedligeholdes. Ligesom man kender fra cykler, biler m.v. Denne vedligeholdelse er 

ikke dækket af garantien. 


