
Læs venligst denne manual inden produktet tages i brug. Manualen og emballagen indehold-
er vigtig information. Derfor bør de opbevares til senere reference. Overholdes brugen af 
produktet ikke de forskrifter der er defineret i manualen kan der opstå situationer der kan 
være farlige for dit barns sikkerhed.
For at forbedre produktet og dets kvalitet kan der løbende og uden varsel ske ændringer til 
produktets opbygning, ydre design, samlingsprocedurer og funktioner. Oplever du derfor en 
differentiering mellem denne manual og produktet bør du forholde dig til det fysiske pro-
dukt. Vi beklager enhver ulempe dette måtte medføre.

Samle- og instruktionsmanual 
for batteridrevet bil til børn. 
 

Model: Azeno Formula Gokart

ADVARSEL!
 
Produktet bør samles af en voksen. Beskyttende påklædning bør ibrug-
tages. Produktet må ikke benyttes i trafikken. Ikke egnet til børn under 
tre år. Kvælningsfare pga. små dele, inden produktet er samlet. Hold der-
for det usamlede produkt udenfor rækkevidde af små børn.
Vær opmærksom på de farer, det kan medføre at benytte produktet 
udenfor ens egen private grund.
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Ansvarsfraskrivelse:
Illustrationerne i denne manual er udelukkende til brug i samlingsøjemed. 
Forhold dig venligst til de fysiske dele tilhørende dit konkrete produkt.



Produkt specifikationer

Funktions-specifikationer

Avarsel:
Dette produkt er ikke beregnet til transport og bør kun blive benyttet under voksent øjesyn.
Forældre bør sikre sig at barnet har forståelse for basal sikkerhed under kørslen inden produktet 
tages i brug.
Legetøjet bør benyttes med forsigtighed idet det kræver øvelse at håndtere på en forsvarlig og 
sikker måde, for at undgå skade på brugeren eller tredjepart.

Batteri

Max vægt

Produkt størrelse

Hastighed

Sikring

Oplader

Driftstid

Auto-reset sikring

5-18 km/t

110x77x54cm

70 kg

Primært materiale PP

8-12 årAlder

2V-7Ah*2/12V-4,5Ah*2

Input AC 110-240V - Output DC 24V-1000mA

1 time v/fuld opladning (8-12 timer) afhængig af omstændigheder.

Evt. “Fast speed” og “Drift”-funktioner stiller store krav til kørerens erfaring og bør 
kun benyttes med høj agtpågivenhed.



SAMLEVEJLEDNING

Samling af køretøjet bør kun foretages af voksne. Vær opmærksom på små dele. For at undgå 
kvælningsfare holdes børn væk under samlingen. Børn under 36 måneder må ikke benytte pro-
duktet. Det anbefales at tælle alle dele inden samling og bortskaf plasticemballage på en forsvarlig 
måde. Pga. kvælningsfare må børn ikke leget med plasticemballagen.

1: Samling af bag-aksel
Indsæt bagakslen fra den ene side af chassiet og vær opmærksom på at den frit-
lagte del af akslen er lige lang på begge sider.

2: Baghjulsmontering
Påsæt baghjul på bagaksel og fastlås med spændskive, møtrik og møtrikcover.



3: Samling af for-aksel
Påsæt bøsninger på top og bund af de respektive metalcylindre. Placer for-akslen så 
enderne på de to metalcylindre er dækket. Fastgør nu for-akslen i begge sider med en 
bolt igennem metalcynlindrene og benyt en spændskive, hvorefter splitteren indsættes 
og fastlåser akslen.

4: Forhjulsmontering
Indsæt først spændskive og en lille bøsning i frontakslen, hvorefter forhjulet monteres 
og fastlåses med lille bøsning, spændskive, møtrik og møtrikcover.

Påsæt baghjul på bagaksel og fastlås med spændskive, møtrik og møtrikcover.



5: Montering af styre-aksel
a. Indsæt styreaksel-holderen i bilens chassis og fastgør med M5x25 skrue og m5 
låsemøtrik.

b. Indsæt nu styreakselen fra bunden af bilen og ind gennem bilens chassis og 
styreaksel-holderen, indtil styreakslen ses fremført ud af styreaksel-holderen.



6: Rat-montering
Indsæt rattet i styreakslen og fastgør med M5x55 skrue og låsemøtrik.

7: Montering af skjold til forende
Fastgør bunden af skjoldet til bilens chassis og toppen af skjoldet til ratstammen. 
Fastgør med to 4x16 flade skruer.



8: Sædemontering
Fastgør sædet i sædebrønden og fastgør med 4x16 flade skruer

9: Tilslutning af batteriet
Åben bagenden, forbind de to røde klemmelåse til batteriet, som herefter er tilsluttet.



SIKRING

Denne bil har en automatisk auto-reset sikring. Såfremt bilen pludselig stopper under 
kørslen, vil det oftest være fordi sikringen slår fra grundet øjebliks-overstigninger i strøm-
styrke. Sker dette undlades brug af bilen i ca. 8 sekunder, og sikringen slår til igen.

For at undgå sikringen slår fra bør man være opmærksom på følgende:
• Bilen må ikke være overlæsset, max. Vægt er 70 kg.
• Undlad at trække noget efter bilen.
• Undgå at der kommer vand eller anden væske ind i batterierne eller andre elektriske 

dele.
• Undgå selv at lave ændringer til kredsløbene eller opbygningen af produktet.

KREDSLØBSDIAGRAM
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Auto reset 
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2V7AH x 2



SIKKERHEDSADVARSEL 

1: Installation og opladning af køretøjet skal altid være under overblik af en anden voksen.
2: dette køretøj er begrænset til børn mellem 8-12 år og max 70 kg belastning..
3: Produktet er beregnet til at køre på et hård fladt underlag.
4: Kørsel på offentlig vej eller færdsel på stejle bakker bør aldrig finde sted.
5: undgå at køre i sand, græs eller på ujævne overflader.
6: Børn bør altid få en grundig gennemgang af hvordan man betjener køretøjet. Mangelfuld vejledning kan med-
føre skader og uheld.
7: Mens barnet styrer er det den voksnes ansvar konstant at være observerende så evt. Uheld kan undgås.
8: Undgå at køre i regnvejr eller i høj vandstand. Dette kan medføre skader på motor, kredsløb og andre elektriske 
dele. 
9: Batteriladeren bør regelmæssigt tjekkes af voksne for at være sikker på komponenten ikke er beskadiget. Fore-
findes der nogen skader bør man ophøre med at bruge laderen og en ny må anskaffes.
10: For at opretholde en lang produktlevetid og høj sikkerhed skal man altid undgå at påføre skader på oplader, 
batteri og elektrisk kredsløb. Bilen skal kun benytte den medfølgende lader og dertil hørende strømkabel.
11: Genopladelide batterier bør fjernes fra køretøjet inden opladning.
12: Når køretøjet ikke benyttes, slukkes køretøjet og alle kontakter skal være sat til “off ” eller “stop”  
13: Den inkluderede oplader er ikke et legetøj. Den skal ikke overlades til børn.
14: Det er ikke tilrådeligt at benytte uoriginale dele i nogen henseende.
15: Dette produkt er primært lavet af PP materiale og den forventede levetid med høj sikkerhed er estimeret til to 
år.

Brugsinformation

1: Før produktet tages i brug sikres, at alt det følgende er gjort:
Alle steps af samleinstruktionen er korrekt udført. Batteriet er forbundet og opladeren sat til.
Efterspænd evt. Skruer og tjek alle split pins sidder som de skal.
Forældre eller ansvarshavende voksne bør sikre sig at barnet forstår køretøjets funktion og sikkerhed 
omkring kørslen.
Foir at reducere risikoen under brug, vær opmærksom på følgende:
Når et barn benytter køretøjet skal der altid være voksent påsyn.
Vær opmærksom på hvilke overflader der køres på, så der ikke køres i usikkert miljø, for eksempel:
A: grøfter, langs vand eller ujævne overflader.
B: offentlig vej eller andre steder hvor der kommer andre trafikanter, hvadenten det er i bil, på cykel 
eller gående.
C: områder hvor der forhindringer som kan medføre risiko for påkørsel og skader.
D: andre usikre zoner
For at undgå uheld, benyt kun køretøjet i dagslys eller godt oplyste områder. Undgå brug under dårlig 
sigtbarhed.

ADVARSEL:
Inden der skal skiftes gear, bør speederen slippes og køretøjet bringes til fuldt stop. Undgå at skifte 
gear mens køretøjet er i bevægelse, da det kan beskadige produktet.
    



2 Benyttelse af produktet (Funktions-diagram)

Der findes en “Drift / driving” -funktion på bilen. Klik Drift-kontakten op så funktionen kan benyttes.
Advarsel: For begyndere bør denne funktion være slået fra.

OPLADNING

• Af sikkerhedsgrunde bør opladningen kun varetages af voksne.
• Ved ibrugtagelse åbnes bagsmækken og de to røde klemmelåse forbindes til batteriet. Opladning fore-

tages i 8-12 timer. (Max 20 timer)
• Opladeindgang er placeret bag på bilen -følg instrukserne for opladning.
• Virker bilen pludselig langsom, bør den lades op i 8-12 timer (max. 20 timer) 

1: Først indsættes opladestikket i bilens ladeindgang (dette vil deaktivere bilen for brug). 
2: nu tilsluttes laderen et strømstik.

Musik Horn

Drift

Pedal

Frem/
tilbage

Høj/Lav 
hastighed

Power on/off Lader-indgang



Vær opmærksom på følgende: 
Brug kun oplader og batteri efer de vejledninger der forefindes i denne manual.
Undlad at mikse nye og brugte batterier
Batterirummet må aldrig kortsluttes.
Åben aldrig batterier eller oplader.
Placer batterierne korrekt.
Før der lades bør oplader og køretøj tjekkes efter. Forefindes der nogle beskadigede eller defekte dele, 
må opladning aldrig foretages. Evt. skader skal være udbedre / dele udskiftet inden opladning genop-
tages.
Batteriet vil under opvarmning forekomme varmt. Det er helt normalt. Er batteriet ikke varmt under 
opladning kan det skyldes kortslutning af oplader eller køretøjets kredsløb.
Såfremt køretøjet ikke skal bruges i længere tid, bør batteriet blive ladet helt op og derefter fjernet 
ved først at tage de to klemmelåse fra og derefter tage batteriet ud af køretøjet.
Virker hornet ikke er det fordi alkaline AA batterier skal skiftes. 

Vedligehold og service
1: Før brug bør forældre altid tjekke alle dele såsom batterier, oplader, ledninger, og alle ydre dele er 
i god stand. Tjek om alle skruer fastspændte og om der kan være andre sikkerhedsmæssige farer. 
Enhver beskadiget del bør repareres/skiftes inden brug.
2: Efter en periode med brug af produktet bør bevægelige dele påføres en lille smule olie for at forhin-
dre slid og evt. Rust.
3: Undlad at stille bilen i direkte sollys eller i nærheden af åben ild.placer den stabilt, aldrig på hove-
det. Bilen opbevares indenfor eller udenfor under dækken.
4: Bilen bør altid holdes på sikker afstand af varme objekter, såsom ovne eller varmeblæsere da det 
kan forårsage plasticdele smelter. Under opladning bør bilen holdes på sikker afstand af brandbare 
objekter for at undgå bilen bryder i brand.
5: Oplad som det opleves nødvendigt. Husk opladning skal foretages af en voksen. Skal produktet 
ikke benyttes i en længere periode bør batteriet fjernes. Batteriet oplades herefter fuldt hver måned 
for at forlænge levetiden.
6: En blød klud benyttes for at rengøre produktet. Undlad at bruge kemikalier og opløsningsmidler for 
at rengøre. Ligeledes skal der ikke benyttes vand og sæbe, da væsker kan beskadige motor og bat-
teri.
7: Når bilen stilles væk, skal alle kontakter være slået fra.(Stop eller Off)
8: undlad at bruge sikringer der ikke passer med specifikationerne til dette køretøj.
9: undlad at modificere produktet på nogen måder. Vedligehold og reparationer bør kun foretages af 
kvalificerede voksne.
10: Brug kun køretøjet til det formål det er beregnet til. Husk at sætte batterier korrekt i, så det er de 
rigtige poler der benyttes.
11: kortslutning af batterier er forbudt. Ikke genopladelige batterier kan ikke oplades.
12: genopladelige batterier bør kun oplades under opsyn af voksne.
13: undlad at blande nye og gamle batterier eller forskellige batterityper.
14: Brugte batterier skal fjernes helt og ikke benyttes af børn.
15: Når bilens eget batteri er fjernet skal det opbevares uden mulighed for børn kan få fat på det.

Således skiftes batterier.  
Brug en skruetrækker til at løsne skruerne 
på bagsiden af rattet. Fjern batteridækslet 
og skift fire AA 1,5 volts alkaline batterier 
i overensstemmelse med diagrammet. (AA 
batterier er ikke inkluderet). Batteridækslet 
fastgøres derefter igen.



Fejlfinding:

Bilen kan ikke køre.
Er batteriet korrekt forbundet?
Er laderen tilsluttet? (bilen kan ikke tændes med tilkoblet lader)
Er pedalen beskadiget?
Er hjulene fastlåst?

Bilen bevæger sig kun langsomt.
Er batteriet fuldt ladet op?
Er hjulene intakte og frie?
Overstiger førerens vægt max vægten?

Batteriet lader ikke
Er der fejl på laderen?
Er batterikapaciteten lav? (Evt. gammelt eller beskadiget batteri?)
Er batteriet allerede fuldt opladet?

Vi håber I får mange gode timer ud af jeres nye Azeno gokart.


