VÄIKELASTE MOOTORATTA KASUTUSJUHEND

Palun lugege enne kasutamist kasutusjuhendit!
Käsiraamat sisaldab olulist ohutusalast teavet, samuti kokkupaneku-, hooldus- ning
kasutusjuhendit.
Laste mootoratast võib kokku panna vaid täiskasvanud inimene, kes on eelnevalt tutvunud ja
aru saanud paigaldusjuhendist.

Käsiraamatut tuleb hoida lastele kättesaamatus kohas !

Mootoratast ei tohi kasutada avalikel sõiduteedel !

Kanna alati kiivrit ja kaitsvat riietust !

Põhilised tehnilised parameetrid
1. Sõiduk
1.1.Tühikaal: 22kg;
1.2.Kogumass: 24kg;
1.3.Maksimaalne koormus: 30kg;
2. Mootor
2.1.Mootori tüüp: alalisvool;
2.2.Pinge: 24V;
3. Juhtimine
3.1.Pinge: 24V;
3.2.Sisendpinge vahemik: 20~28V;
4. Laadija
4.1.Sisend: 100-240V, sagedus 50/60Hz, sisendvool: 1.8A maksimaalselt;
4.2. Väljund: 24V alalisvool 1.5A;
5. Aku
5.1.Suurus: 151*65*94(99)mm;
5.2.Tüüp: kinnine, 2x12V, 7AH.

Garantiitingimused:
Tootja garantii: alates selle ostu kuupäevast 6.kuud ostutšeki ettenäitamisel!
Pretensioonide esitamise aeg 24 kuud (alates ostu sooritamisest).
Motohobi OÜ annab ainult funktsioneerimis- garantii- st. et toode töötab selle üleandmisel
kliendile. Kõik võimalikud mehhaanilised vigastused, poltide-mutrite kadumised ei kuulu
garantii alla.
Samuti ei kuulu garantii alla mootori ülekoormamine raskete sõidutingimustega või toote
kandejõu ületamisega.

Hoiatus!
*Mootoratas on mänguasi ja seda on keelatud kasutada lastel ilma täiskasvanud inimese
juuresolekuta ja liikluseks avatud tänavatel ja teedel !
*Mootoratas on varustatud ühe 24V el. mootoriga.
St. on võimeline liikuma ainult kõvakattega teedel. Autot ei tohi kasutada muruplatsidel või
pehme pinnasega alade.
*Mootoratas ei tohi kunagi üle koormata!
*Maksimaalne lubatud kandevõime 30kg!

*Mootoratta akut ei tohi kauem laadida kui 24h!
*Kunagi ärge jätke akut järelvalveta laadima!
*Osaliselt laetud akude kasutuse korral võite vähendada oluliselt akude eluiga ja akude
mahutavusvõimet
*Aku normaalne kasutusiga kuni 100 laadimist!
(mootoratta aku ei kuulu tootja garantii alla!)
NB! Kui mootoratast ei kasutata pikema aja vältel siis ühendage lahti mootoratta aku +
klemmil asuv toitejuhe!
NB! Mootoratta akut ja patareisid ei tohi visata prügikasti!

NB!NB!NB!
Tühja akukuga mootoratast ei tohiks lükata ega tirida! See võib kahjustada
pöördumatult mootori ülekandeid!

Maaletooja: Motohobi OÜ Aadress: Aretuse 2, Märja, Tartumaa.
Tel.: 7493391 , info@motohobi.ee www.motohobi.net

Konstruktsioonielementide nimetused

Sissejuhatus
Mootoratas on mõeldud vaid kõval pinnasel sõiduks ja korraga võib sõita ainult üks inimene.
Mootoratas on mõeldud lastele, kes kaaluvad alla 30kg. Enne sõitmist tutvu korralikult
mootorattaga ja selle sõiduomadustega. Mootoratast tuleb regulaarselt hooldada. Manuaalist
leiad vajaliku ohutusteavet, kokkupanekujuhendi ning muid vajalikke näpunäiteid.
Garantiid puudutavat infot loe tähelepanelikult, et teaksid edaspidi oma õigusi ja kohustusi.

Oluline ohutusalane informatsioon
Sinu ja sind ümbritsevate inimeste ohutus on meie peamine eesmärk. Oleme andnud Teile
ohutuks sõiduks näpunäiteid ning ohutusssildid asuvad nii mootorattal kui manuaalis.
Ohutusinformatsioon on kajastatud mitmesuguselt nt: ohutuse sildid, märgised mootorattal.
Loe järgmised hoiatused hoolikalt ja tee endale selgeks, et vältida iseenda ja teiste
vigastamist.

Reegel number 1
Loe kasutusjuhend täielikult läbi enne esimest sõitu mootorattaga.
Kasutusjuhend sisaldab vajalikku ja olulist informatsiooni mootoratta ja selle ohutuse kohta.
Enne sõitmist loe hoolikalt kasutusjuhendit ja veendu, et oled kõigest aru saanud. Kui tekib
mõni küsimus või jääb midagi arusaamatuks võta ühendust edasimüüjaga.
Reegel number 2
Vajalik täiskasvanu järelvalve
Mootoratas ei ole mänguasi ja lapsed ei tohiks sõita sellega ilma täiskasvanu järelvalveta.
Alla 8 aastastel lastel on mootorattaga sõitmine keelatud. Kõigil lastel peab olema
täiskasvanu järelvalve mootorattaga sõites.
Reegel number 3
Mootorattaga sõidad sa omal vastutusel ja riskil
Iga pisem eksimus mootorattaga sõites võib viia vigastuse või surmani. Väldi situatsioone,
kus ei saa aru, mis on teie ees või taga ning liiksuses avatud teid samuti väldi liiga suurt
sõidukiirust, kui puuduvad vastavad tingimused. Sõida alati oma võimete piirides.
Reegel number 4
Ära sõida kunagi avalikel sõiduteedel
Mitte kunagi ära liikle avalikel sõiduteedel või liiklusega aladel.
Reegel number 5
Sõida targalt
Ära vea kunagi kaasreisijat, mootoratas on mõeldud sõiduks ühele inimesele korraga. Hoia
alati kahe käega juhtrauas kinni. Sõites ära kasuta kunagi kõrvaklappe/kõrvatroppe ega räägi
telefoniga. Ära pane käsi liikuvate osade lähedusse! Ära ürita kunagi alla sõita treppidest ega
hüpata mootorattaga. Ära sõida veekogude lähedal ega märgadel aladel. Kasuta alati
sõitmiseks vastavad sõiduriietust.
Eespoole nimetatud hoiatuste ja eeskirjade vältimine ja mitte selgeks tegemine võib viia
tõsiste vigastusteni või isegi surmani. Enne sõitu loe hoolikalt hoiatused ja tähelepankud läbi
ja veendu, et oled nendest aru saanud.
Kui oled veendunud ,et laps on võimaline sõitma mootorattaga jälgi järgmiseid
tähelepanekuid:







Ära lase lapsel kunagi üksi ilma täiskasvanu järelvalveta sõita.
Laps peab alati kandma kiivrit.
Sinu lapse ohutus on sinu vastutus, ära võta seda kergekäeliselt.
Ära sunni last proovima asju, milleks ta ei ole veel valmis.
Vajadusel juhenda last.
Mootoratta korrapärane hooldus ja korrashoid on ohutusvõti.

Pane tähele: Kõik muudatused või lisaseadmete paigaldamine mootorattale ilma
edasimüüjaga konsulteerimata on ohtlik. Mootorattalt ei tohi eemaldada originaalosi ega
paigaldada lisaseadmeid.

Esialgne sätestamine
1.Samm – Paki lahti mootoratas ja selle seadmed.





Mootoratas
Tööriistakast koos tööriistadega
Akulaadija
Kasutusjuhend

2.Samm – Paigaldage juhtraud. Juhtraua paigaldamine on kerge, kuna mootoratas on juba
üldiselt kokkupandud ja kaablid ühendatud. Lisama peab vaid reguleeritava juhtraua.



Kasutades 6mm kuuskantvõtit eemalda neli polti ja kaks juhtraua klambrit kahvli
ülevalt ja aseta need kõrvale.
Asetage juhtraud alumisele laagrile.

