Handleiding :
Kinderquad,Pocketbike en dirtbike 49cc 2 takt van United Trade.
Belangrijk is dat de veiligheid van uw kind op nr 1 staat.
Immers bent u verantwoordelijk voor uw kind en van uw aankoop.

Zorg voor bescherming wij adviseren dan ook minimaal een helm te gebruiken
voordat u gaat rijden.
De quads en bikes zijn verboden voor de openbare weg !
United Trade is dan ook nimmer aansprakelijk voor schade of letsel.

United Trade
Koningsweg 52 D
7102 DV
Winterswijk
Tel nr 0031-642222746
Email adres : info@unitedtrade.nl
Website : www.unitedtrade.nl

Geachte klant,

Gefeliciteerd met uw aankoop.

Belangrijk is de montage en het onderhoud ervan.
U bent verantwoordelijk voor uw kind en het onderhouden van uw artikel.

Hier wat belangrijke punten.
Open de doos zorgvuldig en monteer zoals het hoort.

Voordat u gaat rijden altijd controleren :
1 De ketting gespannen is maar niet te strak staat en dat uw achterwiel soepel en vloeiend
draait.
2 De bandenspanning goed is afhankelijk van het gewicht tegen de 2 tot 2.5 bar.
3 Remmen goed zijn afgesteld ! Dit is eenvouding d.m.v de stelschroeven op de remklauw.
4 Het stuur ,bouten en moeren allemaal zijn aangedraaid.
5 Voor goede soepele rijgedrag de ketting en de draaiende delen invetten.

Onderhoud is 1 van de belangrijkste aspecten van uw aankoop .

Uw artikel is nieuw en moet goed ingereden worden .

In de eerste 3 weken is het inrijden belangrijk .
Dan kunnen alle bouten en moeren lostrillen het is aan u dit te voorkomen.

Mocht u er niet uitkomen of vragen hebben kunt u ten alle tijden contact met ons op nemen.

Brandstof:
Advies:

Aspen 2 takt.

Gebruik 2 takt aspen deze is al kant en klaar dus hoeft niet gemengd te worden.
Rode verpakking verkrijgbaar bij de bouwmarkt of bij de tankstation.
Voordelen :
1 Het is kant en klaar.
2 De verbranding is schoner dus minder rook uit de uitlaat.
3 Verbuik is vele malen minder dus zuiniger.
4 Na een tijdje niet gereden te hebben kunt u de bike of quad makkelijker starten.

Aspen 2 takt .

Mengsmering :
Mengsmering met de verhouding 1 op 25 dat wil zeggen dat u 2 takt olie mengt met benzine.
Deze kunt u het makkelijkste kopen kant en klaar gemengd bij uw tankstation
Nadelen :
1 Als u zelf gaat mengen is dat de verhouding vaak niet exact is en dat de verbranding
minder is.
2 Meer rook uit de uitlaat.
3 Na een tijdje niet gestart te hebben krijgt u de bike of quad lastiger aan.
Dit komt omdat de benzine verdampt is en dan de olie vet slaat op uw bougie.
Oplossing is dat u de bougie schoonmaakt.

Voorbereiding starten :
1 controleer of alles goed afgemonteerd is.
2 Kijk na of de leidingen van de bezine goed en vastzitten zonder een breuk erin.
3 vul de tank voor de helft dat er een goede bodem in zit.
Starten :
1 Haal het sleuteltje van het stuur en steek het in het contact slot en draai om.
2 Zet het choke hendeltje omhoog.

3 Benzine kraan open dus verticaal.

4 Als u een directe trekstarter heeft het koortje aantrekken tot dat uw weestand voelt.
Dan met een strakke beweging aan het koortje trekken.
Doe dit met beleid !
Belangrijk is dat u door de weerstand heen trekt anders krijgt u geen vonk !
Als de motor aanspringt zet u handmatig de choke hendel weer naar beneden.

Handmatig naar beneden drukken !
↓
↓
↓

Mocht hij in het begin afslaan kunt u de afstellen met het schroefje op de carburateur.
Schroef een halfje naar rechts draaien en dan weer starten zonder choke te gebruiken.
Als de motor blijft draaien heeft u deze corect afgesteld.

Stelschroef:
Naar rechts is stationair omhoog .
Naar links is stationair omlaag.

1 Uitzetten doet met het rode knopje aan het stuur.
2 Daarna het contact eraf .
3 Draai daarna het benzine kraantje naar rechts horizontaal.

Benzine kraantje dicht zetten is horizontaal draaien.
Kwart naar rechts.

Bij iedere keer starten herhaalt u deze werkwijze.

Mocht het niet lukken kunt u ons ten alle tijden om advies vragen.
Als u het lastig vind kunt u uw aankoop rijklaar komen afhalen in winterswijk.
Daar kunnen wij u alles nog een keer uitleggen en voordoen.

Veiligheidswaarschuwingen.
EEN BELANGRIJKE MEDEDELING AAN OUDERS:
Deze handleiding bevat belangrijke informatie, lees deze zorgvuldig
door, voor de veiligheid van u zelf en uw kind. Voor de veiligheid
van uw kind is het uw verantwoordelijkheid om deze handleiding
en de daarin vermelde instructies nauwlettend op te volgen en
deze ook kenbaar te maken aan uw kind. Zorg er voor dat uw kind
de instructies en veiligheidsvraagstukken ook goed begrijpt. Wij
adviseren u regelmatig de instructies met jonge berijders van de
Bike of quad door te nemen. U kunt dan eveneens uw artikel
controleren op onderhoud.
1 Draag altijd beschermende kleding, aangevuld met een helm,knie en
elleboogbeschermers.
Draag altijd een helm tijdens het rijden en zet de helm ook vast !
Draag altijd schoenen.
Rij op een gladde, bij voorkeur geasfalteerde, ondergrond
zover mogelijk bij gemotoriseerd verkeer vandaan.
Voorkom straten en ondergrond met water, zand, gravel,
vuil, bladeren en andere ongeregeldheden.
Volwassenen dienen hun kinderen te helpen bij het starten en afstellen.
Laat uw kind altijd onder toezicht rijden .

Bij nood altijd gebruik maken van het rode dodemanskoortje aan het stuur.
Het is verboden om op de openbare weg te rijden !
Met slick banden altijd op verhard grond rijden zoals asfalt.
Gebruik de quad of bike met niet meer dan 45 kilo.
Inspecteer uw artikel altijd voordat u gaat rijden !

Garantie.
De fabrikant garandeert dat het product vrij is van gebreken en fabricagefouten.
Onder normaal gebruik wordt niet verstaan:
Schade, disfunctioneren en/of verlies door onjuiste installatie,
onderhoud en/of opslag.
De Garantie komt te vervallen in geval van:
1 Gebruik in een andere vorm dan recreatief.
2 Modificatie op welke manier dan ook.
3 Verhuur.
4 Gebruik, reparatie d.m.v. niet originele onderdelen.

Geen garantie :
1 Trekstarter belangrijk is dat u dit met beleid uitvoert.
2 Op het lekken van benzine uit de carburateur.
3 Slijtbare delen zoals banden en remmen.

Garantie wordt te allen tijden schriftelijk of telefonisch gemeld.

Copyright
Niets uit deze handleiding mag gekopieerd, gebruikt, gedupliceerd
en/of worden vastgelegd, op welk medium dan ook, zonder
toestemming van United Trade. Druk- en/of zetfouten voorbehouden.
Specificaties kunnen gewijzigd worden zonder verdere opgaaf.
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