
Pojazd na akumulator 
i pedały

Motocykl HL-108

INSTRUKCJA MONTAŻU I
OBSŁUGI POJAZDU

Instrukcja zawiera istotne informacje,
nie należy jej wyrzucać!



Specyfikacja produktu

Wiek dziecka 37-96 
miesięcy

Maksymalne 
obciążenie

30 kg

Czas 
ładowania

8-10 godzin Akumulator 6V4,5Ah

Waga 5,5 kg Ładowarka 220V/6V 
500mA

Wymiary 
pojazdu

78*35*52 cm Prędkość 2km/h

Wymiary 
kartonu

65*34*40 cm Żywotność Ok. 300 
ładowań

Lista części

Nr Nazwa Ilość Nr Nazwa Ilość

1 Przednie koło 1 8 Reflektor 2

2 Przedni kołpak 2 9 Poręcz 1

3 Błotnik 1 10 Korpus pojazdu 1

4 Panel z
przyciskami

1 11 Paczka z drobnymi
częściami

1

5 Uchwyt 1 12 Instrukcja 1

6 Owiewka 1 13 Ładowarka 1

7 Pokrycie 1 14



Zasady bezpieczeństwa
1. Ładowanie musi przeprowadzać wyłącznie osoba 

dorosła.
2. Użytkowanie musi być przeprowadzane pod nadzorem 

osoby dorosłej.
3. Nie używać pojazdu w pobliżu urwisk, śliskich 

powierzchni, zbiorników wodnych oraz czynnych dróg.
4. Należy stosować się do limitu wieku oraz wagi 

dziecka.
5. Nie należy wstawać z fotela podczas jazdy.
6. W trakcie jazdy należy unikać przeszkód.

Zasady ładowania i podłączania przewodów.
1. Czerwony kabel należy podłączyć do czerwonej 

stacyjki, czarny do czarnej stacyjki.
2. Gniazdo ładowania znajduje się z tyłu pojazdu. 

Najpierw należy podłączyć przewód do gniazda, 
następnie umieścić wtyczkę do kontaktu.

3. Pojazd należy ładować przez 8-10 godzin, nie 
przekraczaj maksymalnego czasu ładowania!

4. Przed pierwszym użyciem pojazd powinien być 
ładowany przez pełne 10 godzin. Niezastosowanie
się do tego zalecenia może uszkodzić akumulator.

5. W trakcie ładowania akumulator i ładowarka 
mogą osiągać temperaturę do 60°C.

6. Do ładowania należy wykorzystywać wyłącznie 
dołączoną do zestawu ładowarkę.

7. Nie pozwalaj na bezpośrednie zetknięcie się ze 
sobą przewodów zasilających.

8. Podczas dłuższej przerwy w korzystaniu z pojazdu
należy ładować akumulator raz na miesiąc.



Instrukcja montażu:

Przednie koło należy 
zamontować na przednim
stelażu. Należy 
wprowadzić je do 
stelaża, a następnie 
zacisnąć blokady.

Montaż uchwytu:
Przyłóż uchwyt dla 
rodzica do odpowiedniego
miejsca, następnie 
wepnij go aż usłyszysz 
kliknięcie.

Montaż przodu do korpusu
Przód pojazdu należy 
przełożyć przez otwór w 
korpusie. Następnie 
całość należy ze sobą 
połączyć, przykręcając 
wszystko śrubką M5*35.



Przed rozpoczęciem 
korzystania podłącz 
przewody do akumulatora: 
czerwony do dodatniego 
bieguna, czarny do 
ujemnego bieguna.

Aby posadzić dziecko na 
pojeździe podnieś do góry 
uchwyt.

Obsługa pojazdu:
 

Przycisk ON/OFF uruchamia i wyłącza zasilanie. 

Przyciski na baku pojazdu odpowiadają za dźwięki. 

Znajduje się tam także przełącznik kierunku jazdy, a 

pod stopą znajduje się pedał gazu. Puszczenie pedału 

gazu powoduje zatrzymanie się pojazdu. 

Ustawienie przycisku zmiany biegów w pozycji górnej 

wybiera bieg do przodu, w środkowej powoduje postój, 

natomiast w pozycji dolnej uruchamia bieg wsteczny.



Uwagi na temat użytkowania:
1. Podczas  użytkowania  niezbędna  jest  opieka  osoby

dorosłej.

2. Podczas użytkowania należy korzystać z kasku.

3. Nie należy używać pojazdu na czynnej drodze.

4. Nie należy używać pojazdu na śliskiej powierzchni.

5. Pojazd powinien być używany na gładkiej powierzchni.

6. Nie używaj pojazdu na zewnątrz podczas deszczu.

7. Upewnij  się,  że  pojazd  się  zatrzymał  przed  zmianą

kierunku poruszania się.

8. Nie  pozwalaj  dziecku  na  zabawę  ładowarką  lub

akumulatorem!

9. Pojazd należy czyścić wyłącznie suchym materiałem.

10. Przestrzegaj limitów wagi oraz wieku użytkownika.

11. Nie dokonuj samodzielnych modyfikacji części pojazdu.

12. Przed użytkowaniem poinstruuj  dziecko o  tym,  w jaki

sposób działa pojazd.

13. Podczas przerwy w użytkowaniu pojazdu zmień pozycję

włącznika na OFF.

14. Przed rozpoczęciem użytkowania upewnij  się,  że fotel

jest odpowiednio założony i przykręcony.

15. Regularnie sprawdzaj stan przewodów i elektroniki.

16. Ładowanie  powinno  być  przeprowadzane  wyłącznie

przez osobę dorosłą.

17. Gniazdo ładowania znajduje się pod siedzeniem.

18. Przed jazdą upewnij się, że pojazd jest sprawny.



Uwagi na temat ładowania pojazdu

• Pojazd należy ładować przez 8-10 godzin, nie należy 
przekraczać czasu ładowania.

• Nie należy mieszać ze sobą różnych typów baterii
• Wkładając baterie należy zwrócić uwagę na ich 

biegunowość – plus do plusa, minus do minusa.
• Nie można dopuścić do bezpośredniego zetknięcia ze 

sobą przewodów.
• Należy korzystać wyłącznie z akumulatora i ładowarki 

dołączonych do zestawu.
• Nie należy modyfikować elektronicznych elementów 

zestawu – grozi pożarem!
• Nie można dopuścić do kontaktu elektronicznych 

elementów zestawu z wodą i innymi płynami.
• Nie można ładować pojazdu w pobliżu źródła ciepła 

oraz materiałów łatwopalnych.
• Nie można unosić akumulatora trzymając za 

przewody!
• Nie rozmontowuj baterii, zawiera kwas!
• Nie rozmontowuj ładowarki, grozi porażeniem!
• Nie upuszczaj baterii, grozi jej uszkodzeniem lub 

obrażeniami części ciała, na którą spadnie.
• Przed rozpoczęciem ładowania sprawdź, czy 

akumulator i ładowarka są sprawne. NIE ŁADUJ 
urządzenia, jeśli elektroniczne części pojazdu są 
uszkodzone!

Konserwacja pojazdu
• Regularnie  przecieraj  karoserię  pojazdu  za  pomocą

materiałowej ściereczki.
• Elementy  ruchome  powinny  być  regularnie

sprawdzane, czy nie dostał się do nich pył lub piasek.
• Elementy  ruchome  należy  regularnie  smarować

odpowiednim lubrykantem.




