642R RANGE ROVER
AKÜLÜ ARABA

KULLANIM KILAVUZU
Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz.
İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız.

I.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:
 Bu ürün 2-6 yaş arası çocukların kullanımına uygundur ve her zaman yetişkin
gözetiminde kullanılmalıdır.
 Ürün boyutları: 78,5cm x 49,9cm x 43,6cm
 Ürünün azami ağırlık taşıma kapasitesi: 23 kg
 Ürün hızı: 1,7km/h (23 kg ile)
 İtici motor: DC 6V/12000 devir (390)
 Şarj adaptörü: Giriş AC 100-240V (50/6Hz), Çıkış DC 8V/600mA

II.

ÜRÜN BİLEŞENLERİ:

III.

MONTAJ ADIMLARI:
1. Egzoz borusunun takılması: Aracın arkasını çeviriniz ve egzoz borusunu (5 numaralı
parça) aşağıdaki resimde gösterildiği şekilde takınız. Parça takıldığı zaman “klik” sesi
duyacaksınız.

2. Tekerleklerin Takılması:

a. Aracın altını çeviriniz ve motor kasasını gösterildiği şekilde ok yönünde döndürünüz
ve tekerlek aksı delikleri ile hizalayınız.
b. Tekerlekleri (6 numaralı parça) ve somunu (16 numaralı parça) ön tekerlek aksına
sırayla takınız. Aks oluğuna yaylı sürgü yardımı (18 numaralı parça) ile oturmasını
sağlayınız ve ardından jant kapaklarını takınız.
c.

Arka tekerlek aksını (17 numaralı parça) yukarıda gösterildiği şekilde araçtaki yerine
geçiriniz. Kauçuk bantlı itici tekerleği (7 numaralı parça) ve somunu (16 numaralı
parça) boğumlu kısma takın ve yaylı sürgü ile (18 numaralı parça) ile aksa oturmasını
sağlayınız. Ardından itici tekerlek jantını (9 numaralı parça) takınız.

d. Arka tekerlek tüpünü (20 numaralı parça), arka tekerleği (6 numaralı parça) ve
somunu (16 numaralı parça) arka tekerlek aksına resimde gösterildiği şekilde sırayla
takınız. Yaylı sürgü (18 numaralı parça) ile sabitleyiniz ve ardından tekerlek jantını (8
numaralı parça) takınız.
3. J-Çubuğunun Takılması: Baston şeklindeki çubuğu (12 numaralı parça) aracın ön alt
tarafında ki yerine aşağıda gösterildiği şekilde takınız.

4. Ön Panelin Takılması: Ön panel aksesuarını (2 numaralı parça) aracın ön iç kısmındaki
yerine aşağıda gösterildiği şekilde takınız. Takmadan önce düğmelerin hizalandığından
emin olunuz ve taktıktan sonra hafifçe bastırarak sabitlenmesini sağlayınız.

5. Direksiyon ve Vitesin takılması: Direksiyon fişini araç gövdesinin boşluğundaki
kablonun fişine takınız ve takılmış olan fişleri araç gövdesinin deliğinin içine doğru
bırakınız. (Resim 1)
Direksiyonu (3 numaralı parça) J-şeklindeki baston çubuğun direksiyon deliğinden çıkan
kısmına taktıktan sonra direksiyon vidası (13 numaralı parça) ve kilit somunu (14 numaralı
parça) ile sabitleyiniz. Vites kolunu (4 numaralı parça) 2 numaralı resimde gösterildiği
şekilde yerine takınız.

6. Güç Kaynağı, Koltuk Ünitesi ve Sırt Desteğinin Takılması
Aküyü şarj etmek için adaptörü ana akım prizine, diğer ucunu da aküye takınız.
Akü kurulumu bittikten sonra koltuk ünitesini (10 numaralı parça) yerine takınız ve koltuk
vidası ile (15 numaralı parça) sabitleyiniz. (Resim 2)

Koltuğun sırt desteğini (11 numaralı parça) aşağıda gösterildiği şekilde araç gövdesinin
arka tarafındaki yerine takınız ve sabitlendiğinden emin olunuz. (Resim 3)

IV.

ÜRÜN FONKSİYONLARI VE ÇALIŞTIRMA
1. Ana Fonksiyonlar:
i.
Arkadan itmeli sürüş: Araç tek bir itici arka tekerlek ile 6V/12000 devir (390) güçte
sürüş sağlar. Vites değiştirme özelliği sayesinde güçlü bir ileri ve geri sürüş imkanı
sağlar.
ii.
İtici tekerleğin işlev düğmesi 1 numaralı resimde gösterildiği gibidir. Saat yönünün
tersine çevrilerek açılır ve saat yönüne çevrilerek kapatılır.
iii.
Gelişmiş ileri / geri / stop fonksiyonu: Ön panelin sağ tarafında bu işlev için bir kol
vardır. Kol yukarı doğru itilip direksiyonun ileri/geri düğmesi basılı durumdayken
araç ileri hareket eder. Kol aşağı doğru çekilip direksiyonun ileri/geri düğmesi
basılı değilken araç geriye doğru hareket eder. Direksiyonun sağı ve solundaki
ileri/geri düğmelerinin işlevi birbiri ile aynıdır. Kol orta seviyede ise araç durur.
iv.
Şark güvenlik işlevi: Çalışması için aküden gelecek güce ihtiyaç duyan tüm
fonksiyonlar şarj işlemi sırasında çalışmaz.
v.
İleri/geri fren özelliği: Araç ileri veya geri giderken aynı fren sistemi geçerlidir.
2. Ön Panel ve Direksiyon Fonksiyonları:
i.
Güç düğmesi: Güç düğmesine basıldığında güç düğmesi yanar ve araç bekleme
modunda çalışmaya başlar. Düğmeye tekrar basıldığında araç durur.
ii.
Far ışığı: Araç yüksek vitesteyken farlar yanar, düşük vitesteyken söner.
iii.
İleri/ Geri fonksiyonu: Direksiyondaki düğme basılıyken ileri, basılı değilken geri
fonksiyon işlemdedir.
iv.
Klakson: Direksiyondaki klakson (korna) düğmesine basıldığı zaman kısa bir
süreliğine korna çalar.
v.
Sağ/sol müzik düğmesi: Direksiyondaki müzik düğmelerine basıldığı zaman ir
süreliğine bir melodi çalar.

Ayaklıkların ayarı için yaylı tutucuları yukarı doğru resimde gösterildiği şekilde çekiniz ve ayaklıkları
istediğiniz seviyeye getiriniz.

V.

AKÜ VE ŞARJ ADAPTÖRÜ
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Güç girişi aracın alt kısmında itici güç motorunun yanındadır.
Yalnızca üretici veya yetkili ithalatçı/satıcı tarafından temin edilen ya da önerilen akü
ve adaptör kullanılması gerekir.
Akü ve adaptörler oyuncak değildir, oynanması ve kurcalanması tehlikelidir.
Akü şarj işlemi yalnızca yetişkinler tarafından yapılmalıdır.
Akü şarj olurken şarj ışığı kırmızı yanar, işlem tamamlandıktan sonra ışık yeşil olur.
İlk kullanımdan önce akü tam olarak şarj edilmelidir. Akünün şarj süresi 9-10 saat
arasıdır ve 15 saatten daha uzun süre şarjda bırakılmamalıdır.

Ağırlık kapasitesi:
Güç kaynağı:
Akü özellikleri:
Şarj kaynağı:
Şarj süresi:
Kullanım süresi:

23 Kg
Şarj edilebilir
DC 6V/4,5AH
Giriş AC 100-240V (50/6Hz), Çıkış DC 8V/600mA
9-10 saat
1-2 saat

VI.

VII.

VIII.

PRATİK HATALAR VE ÇÖZÜMLERİ:
i.

Araç çalışmıyor:

ii.

Müzik sesi bozuk:

Aküde yeterli güç olduğundan emin olun, değilse 9-10 saat
arası şarj edin.
Güç düğmesini ve akü kablolarının durumunu kontrol ediniz.
Akım yüklenmesinden dolayı akım sigortasının atıp atmamış
olduğunu kontrol ediniz.
Araç uzun süre kullanılmadıktan ve akü düzenli şarj
edilmedikten sonra kullanılmaya çalışıyor olabilirsiniz.
Aküde yeterli güç olduğundan emin olunuz.

TAMİR VE BAKIM:
i.

Düzenli olara kuru bir bez ile siliniz.

ii.

Aracın hareketli parçalarını düzenli olarak kontrol ediniz, aralarına yabancı bir madde
sıkışması durumunda hareketi engelleyebilir. Normal ve hafif bir yağlama bakımı
uygulayabilirsiniz

UYARILAR
Akü ve Şarj Uyarıları:
1. Araç uzun süre kullanılmamışsa lütfen aküyü tam dolana kadar şarj edin; güç düğmesini
kapatın ve ürünü tekrar kaldırın. Akünün yaklaşık olarak 2 ayda bir tam dolana kadar şarj
edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde akünün ömrü azalır ve şarj edilemez hale gelir.
2. Akü kurulumu sırasında artı (+) ve eksi (-) kutupların doğru takıldığından emin olunuz.
Ters kutup bağlanması veya düz kontak durumunun oluşmamasına özen gösterin.
Ürün Uyarıları:
1. Ürün montajı sırasında keskin kenarlar, sivri köşeler ve küçük parçalar açıkta olabilir. Bu
nedenle ürün montajı sadece yetişkinler tarafından; çocuktan uzak bir yerde yapılmalıdır.
2. Dolanma ve boğulma tehlikesine karşın; ürün kutusundan çıkan tüm plastik torbaları ve
ambalajları derhal ortadan kaldırınız.
3. Ürün daima yetişkin gözetiminde kullanılmalıdır, aksi takdirde çocuklar kendilerine veya
başkalarına zarar verebilirler.
4. Araç düz zeminde kullanıma uygundur. Sokak, cadde, yokuş ve havuz kenarı gibi kaza ve
boğulma tehlikesinin bulunduğu yerlerde kesinlikle kullanılmamalıdır.
5. Ürün koruyucu ekipman ve ayakkabı giyilerek kullanılmalıdır. Emniyet kemeri takılmalı;
kask, eldiven ve dizlik takılmalıdır.
6. Araç talimatlara uyulmadan kullanıldığında ufak parçalar çıkabilir; bu nedenle 24 ayın
altındaki çocukların kullanımına uygun değildir.
7. Düzenli olarak akü, adaptör, kablolar, fişler, araç gövdesi ve diğer kısımları kontrol ediniz.
Bir hasar tespit edilmesi durumunda yetkili servis tarafından tamiri sağlanmadan aracı
kullanmayınız.
8. Ürün yalnızca çocuklar tarafından kullanılmak üzere üretilmiştir; bu nedenle azami ağırlık
kapasitesi 23kg olup yük aşımına müsaade edilmemesi gerekir.
9. Ateşten uzaktan tutunuz.
10. Kullanım kılavuzu ve talimatlarını ileride tekrar kullanmak üzere saklayınız.

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI:





IX.

Ürün bir kişi tarafından kullanılabilir.
Koruyucu ekipman giyilerek kullanılmalıdır.
Sokak, cadde, yokuş ve havuz kenarı gibi kaza ve boğulma tehlikesinin olduğu
yerlerde kesinlikle kullanılmamalıdır.
Trafikte kullanılmamalıdır.

ÜRÜN BOYUTLARI

Land Rover ve Land Rover logosu Jaguar Land Rover Limited adı altında tescillidir ve üretici
firma tarafından lisanslı olarak kullanılmaktadır.

Kullanım kılavuzunda belirtilen maddelere uyulmaması halinde oluşabilecek sorunlar
ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
ÖNEMLİ: Yetkili Tamir Bakım Servisi harici bir yerde yapılan bakım / onarım ürünün
garanti kapsamından çıkmasına neden olur.
İthalatçı Firma: MAR BEBEK URUNLERI SANAYI VE TICARET LTD. STI.
Büyükdere Cad. Maya Akar Center Kat:20 D:78 Esentepe-Istanbul-Turkey
Tel: (0212) 211 74 00
Yetkili Servis: MAR BEBEK URUNLERI SANAYI VE TICARET LTD. STI.
Dereboyu Cad. Aytaç Mah. No.44 Kat:1 Halkalı - İstanbul
Tel: (0 212) 696 25 35

