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GEBRUIKERSHANDLEIDING
E-Turtle Kiddy Bus model 801.75
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EC conformity declaration
Product name: E-Turtle Kiddy Bus
Model no.: 801.75
The manufacturer, A. Winther A/S, hereby declares that the above-mentioned machine complies with
Machinery Directive 2006/42/CE. The directives and standards listed below have also been complied with.

• EN 1888:2012, Wheeled child conveyances
• Directive 2014/30/EU, EMC
• EN ISO 12100:2010
• Directive 2011/65/EU, RoHS
• Directive 1907/2006, REACH
• Directive 20014/35/EU, Low voltage directive
• EN15194:2012 EPAC
• EN71-3:2013 + A1:2014, Heavy metals
• EN ISO 13849-1:2015, EN ISO 13849-2:2014
• EN 12184:2014
• EN 60335-1:2012/ AC:2014, Electrical safety
• EN 60335-2-29:2004 + A2:2010
• EN60254-1:2005, Lead-acid batteries

Them, 18 January 2017
A. Winther A/S Rygesmindevej 2
DK-8653 Them
Denmark

Anders Winther
Managing Director and authorised person for technical documentation
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INLEIDING
Gefeliciteerd met uw aankoop van een Winther E-Turtle Kiddy Bus met elektrische ondersteuning!
BELANGRIJK: Lees deze handleiding goed door voordat u de E-Turtle Kiddy Bus in gebruik neemt. Bewaar
deze handleiding op veilige plek zodat u hem op later tijdstip weer kunt raadplegen. De veiligheid van de
kinderen in de bus kan in gevaar zijn als de instructies uit deze handleiding niet worden nageleefd. Als de ETurtle Kiddy Bus wordt overgedragen naar een andere eigenaar dan moet deze handleiding ook altijd worden
overgedragen.
De E-Turtle Kiddy Bus is ontworpen om maximaal 6 kinderen te vervoeren. De kinderen moeten minimaal 6
maanden oud zijn en maximaal 4 jaar oud. De kinderen mogen maximaal 15 kg wegen en moeten in staat
zijn om zelfstandig te kunnen zitten. Het totale gewicht van de kinderen in de bus mag niet meer zijn dan 90
kg. Het totale gewicht van de kinderen en bagage mag niet meer zijn dan 100 kg. De E-turtle Kiddy Bus is
geen gewone wandelwagen, de bus is speciaal ontworpen voor gebruik door kinderopvangorganisaties. De
bus is geschikt voor gebruik op bestraatte en geasfalteerde voetpaden en trottoirs.
De E-Turtle is uitsluitend ontworpen voor het vervoer van kinderen. Het transport van grote goederen is
daarom ook niet toegestaan. De toegestane ladingscapaciteiten moeten tijdens het gebruik altijd in acht
genomen worden.
De E-Turtle Kiddy Bus mag alleen bestuurd worden door leid(st)ers en medewerkers van
kinderopvangorganisaties. Een ieder die de bus bestuurt moet vooraf geïnstrueerd worden. De bestuurder
van de bus moet 16 jaar of ouder zijn. Voordat de Kiddy Bus voor het eerst gebruikt wordt met kinderen erin,
moeten er testritten worden uitgevoerd. Lees hiervoor de bedieningsinstructies.
Gebruik nooit een beschadigde E-Turtle. Laat reparaties altijd uitvoeren door een service monteur.
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Er mogen geen modificaties (mechanisch / elektronisch) gedaan worden aan het voertuig. Dit kan de
stabiliteit beïnvloeden en uiteindelijk de veiligheid in gevaar brengen.
BEZORGEN EN UITPAKKEN
Als de E-Turtle Kiddy Bus bezorgd wordt, controleer dan altijd goed of de verpakking nog geheel intact is. Is
de verpakking beschadigd? Maak hier dan direct melding van bij uw leverancier en bewaar de verpakking.
De leverancier kan de beschadigde verpakking nodig zijn om eventuele problemen op te kunnen lossen.
De E-Turtle Kiddy Bus wordt bijna volledig gemonteerd afgeleverd. Alleen de veiligheidsstangen moeten na
levering nog op de bus gemonteerd worden. Het is belangrijk om de E-Turtle voor gebruik goed te
controleren op eventuele beschadigingen of andere tekortkomingen. Is dit het geval dan mag de bus niet
gebruikt worden en moeten de mankementen direct gemeld worden bij de leverancier.
VEILIGHEIDSINFORMATIE

BELANGRIJK:




















Laat het kind nooit alleen achter in de bus.
Gebruik altijd de veiligheidsgordels.
Gebruik altijd veiligheidslus om uw hand / pols.
De zitjes in de bus zijn alleen geschikt voor kinderen vanaf 6 maanden.
Laat kinderen nooit spelen in de bus.
Dit product is niet geschikt om mee te rennen of schaatsen.
De parkeerrem moet altijd ingeschakeld zijn als de E-Turtle geparkeerd staat en als de
kinderen de bus in- en uitstappen.
De E-Turtle Kiddy Bus is geschikt voor maximaal 6 kinderen die 3 jaar of jonger zijn (niet
jonger dan 6 maanden).
Het maximaal toelaatbare gewicht inclusief bagage is 100 kg.
Als de bus maximaal beladen is kunnen er hellingen beklommen worden van maximaal
9 graden oftewel 15% indien de bus vooruit rijdt. Rijdt de bus achterwaarts dan is de
maximale helling 6 graden oftewel 10%.
Is de bus niet maximaal beladen dan mag een voorwaartse helling van maximaal 12
graden oftewel 21% beklommen. Overschrijdt dit nooit, want bij een steilere helling
bestaat het gevaar dat de bus kan overhellen en omvallen.
Schakel de parkeerrem alleen maar in als de E-Turtle volledig stil staat. Staat de bus
niet stil en wordt de parkeerrem ingeschakeld dan kunnen de kinderen zich bezeren
vanwege de abrupte stop.
Hang nooit iets aan het bedieningspaneel of de hendel. Dit kan de besturing en / of de
besturing verstoren.
Gebruik nooit accessoires of onderdelen die niet door Winther zijn goedgekeurd.
De bestuurder moet minimaal 16 jaar of ouder zijn.
Ga nooit met de E-Turtle rijden indien de bus niet volledig normaal functioneert.
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BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE BESTURING












Iedere nieuwe bestuurder moet eerst een testrit maken zonder kinderen, om gewend te raken aan
het voertuig en de wijze waarop deze bestuurd moet worden. Ga net zo lang door met het maken
van testritten tot de bestuurder het voertuig volledig onder controle heeft.
Pas de rijstijl altijd aan, aan de weers- en wegcondities. Rijd altijd voorzichtig, met name in scherpe
bochten, op steile hellingen en bij obstakels waar overheen gereden moet worden.
Let altijd goed op voetgangers die zich ook op de weg rondom de E-Turtle bevinden.
Wees extra voorzichtig als er langs steile afgronden gereden moet worden. Probeer wegen waar
afgronden niet afgeheind zijn te vermijden.
Gebruik de rijbaan alleen als het gebruik van het voertuig op de stoep de doorgang van voetgangers
ernstig belemmert. Gebruik de rijbaan alleen als deze ook volledig veilig benut kan worden.
Als obstakels niet vermeden kunnen worden rijd hier dan uiterst voorzichtig en zo langzaam mogelijk
overheen. Indien mogelijk laat de kinderen altijd even uitstappen voordat er over een obstakel heen
gereden wordt. Denk bijvoorbeeld aan stoepranden en drempels.
Rijd over een stoeprand heen door met één voet op de voetenstang te gaan staan en de voorkant
voorzichtig omhoog te laten komen. Zorg dat het chassis niet in aanraking komt met de stoeprand.
Vermijd het rijden met de E-Turtle in een stoffige omgeving.
Het gebruik van elektronica, waaronder mobiele telefoons is ten strengste verboden tijdens het
besturen van de E-Turtle Kiddy bus. Het elektromagnetisch veld van deze apparatuur kan de
besturing verstoren.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE BATTERIJ EN DE BATTERIJOPLADER












Raadpleeg de handleiding, die separaat wordt meegeleverd bij de batterijoplader, voordat de batterij
wordt opgeladen.
Gebruik nooit een andere oplader dan een oplader die geschikt is voor dit apparaat.
De E-Turtle moet tijdens het opladen op een locatie staan waar kinderen er niet bij kunnen komen.
Laad de bus alleen binnen op in een droge en goed geventileerde ruimte.
Houd de batterij weg van vlammen en vonken. Explosiegevaar!
Stel de batterij nooit bloot aan hoge temperaturen of grote schokken
Zorg dat de batterijlader nooit aan het netstroom is verbonden als de oplader aan de E-Turtle wordt
verbonden. De oplader wordt aan de onderkant van het bedieningspaneel verbonden met de bus.
Koppel de oplader nooit los zonder dat het voertuig volledig is opgeladen en het groene
indicatielampje brandt. De batterij kan prima ’s nachts opgeladen worden, het opladen stopt
automatisch als de batterij vol is.
Laad de batterij niet telkens op als de E-Turtle niet gebruikt wordt.
Demonteer nooit zelf de batterij en voorkom dat deze beschadigd raakt.
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Als een batterij lekt vermijd dan ieder contact met de vloeistof die uit de batterij komt. Is er toch
contact geweest met de vloeistof spoel deze dan met ruim voldoende water weg en raadpleeg een
arts.
De verzegelde batterij mag tijdens het laadproces nooit meer dan 90 graden, in welke richting dan
ook, gekanteld worden.
Gebruik nooit cellen en/of batterijen die niet officieel geschikt bevonden zijn voor dit apparaat.
Cellen en batterijen van verschillende leveranciers, met verschillende capaciteiten of van
verschillende afmetingen mogen nooit samen in één apparaat gebruikt worden.
Cellen en batterijen moeten altijd buiten het bereik van kinderen zijn.
Cellen en batterijen moeten altijd schoon en droog gehouden worden.
Cellen of batterijen mogen niet in contact komen met oplosmiddelen zoals thinners, alcohol, olie,
roestremmers of oppervlakte-aanvallende stoffen zoals reinigingsmiddelen.
Gebruik nooit een oplader waarvan het snoer, de stekker of het apparaat zelf beschadigd is.
Reparaties aan de oplader altijd laten uitvoeren door een service monteur.
(Herstel)werkzaamheden aan de batterij mogen alleen worden uitgevoerd door een geautoriseerde
specialist.

PRODUCTOVERZICHT EN SPECIFICATIES
 Lichtgewicht voertuig, makkelijk hanteerbaar.
 De elektrische motor helpt steile hellingen te bedwingen.
 Tot wel 6 uur ondersteuning met een volledig opgeladen batterij (op vlak terrein).
 Ingebouwde veiligheidsvoorzieningen zorgen ervoor dat alleen volwassenen de E-Turtle Kiddy Bus in







beweging kunnen zetten.
Met behulp van de voetenstang kan de E-Turtle eenvoudig over obstakels heen rijden.
Kinderen kunnen eenvoudig in- en uitstappen door middel van de twee deuren aan weerszijden.
Reflectoren rondom het voertuig zorgen voor een goede zichtbaarheid in het donker.
Traploos verstelbare snelheidsregeling zowel vooruit als achteruit.
Kan door deuropeningen heen van minimaal 75 cm breed.
De E-Turtle Kiddy bus is uitgerust met een ruime bagagebak met een maximum laadcapaciteit van 10
kg.
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Model 801.75
Afmetingen (lxbxh)

175 x 75 x 100 cm

Hoogte instap

24,6 cm

Gewicht leeg voertuig

74,5 kg

Maximale laadcapaciteit

100 kg

Materiaal
Wielen
Zitplaatsen
Motor
Motorrem
Batterij

Bedrijfstemperatuur
Oplaadtijd
Snelheid
Remsysteem
Helling
Accessoires

Duurzaam, Uv-bestendig Polyethyleen (PE) en gehard aluminium
Massieve anti-lek banden met kogellager. Voorwielen roteren 360°
6 zitplaatsen met een 5-puntsgordel en zitkussen.
De gordels en zitkussens zijn afneembaar en wasbaar op 30°
24 Volt, 380 Watt
Tijdens het rijden wordt het volledige geautomatiseerde remsysteem
geactiveerd op het moment dat de rem- / gashendel wordt losgelaten.
2 oplaadbare batterijen van ieder 12 Volt van het type GF12022YF
Capaciteit: 22 Ah
Tot wel 6 uur ondersteuning met een opgeladen batterij (op vlak terrein)
-15 tot +35 graden Celcius
6 tot 8 uur tot volledig opgeladen
de batterij kan ongeveer 500x opgeladen worden
Vooruit: 0 tot 6 km/h
Achteruit: 0 tot 2 km/h
Trommelrem op de achterwielen
De rem wordt gebruikt als parkeerrem als de motor uit staat.
Met een maximale belading kunnen er hellingen van maximaal 9 °/15% op
en af gereden worden. In de achteruit stand is de maximale helling 6 °/10%
Bagagebox 10 liter (inclusief)
Baby zitje (optioneel)
Regenscherm (optioneel)
Opberghoes (optioneel)

Garantie

2 jaar garantie op het frame, de carrosserie en de onderdelen.
De batterijen vallen niet onder de garantie.
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BATTERIJ OPLADEN / HET EERSTE GEBRUIK
Voordat de Kiddy Bus voor het eerst gebruikt wordt moet de batterij volledig opgeladen worden. Dit duurt
ongeveer 6 tot 8 uur.
Pak de oplader uit en sluit hem aan op het connectiepunt van de E-Turtle Kiddy bus. Dit connectiepunt zit
onder het besturingspaneel van de bus. Sluit daarna de oplader aan op het netstroom (230 V). Het
indicatielampje zal geel branden tijdens het laden. Het lampje kleurt groen als de batterij volledig opgeladen
is.
De batterij hoeft niet volledig leeg te zijn als hij opgeladen wordt. Wel is het wenselijk om de batterij altijd
volledig op te laden.
De batterij moet opgeladen worden in een droge ruimte met een temperatuur tussen de 0 en 40 graden
Celcius. De meest ideale temperatuur voor het opladen is tussen de 10 en 30 graden Celcius, dit komt de
levensduur van de batterij ten goede.
BELANGRIJK: Als de E-Turtle Kiddy Bus voor een lange tijd niet gebruikt wordt dan moet de batterij minimaal
eens per 2 maanden opgeladen worden.

BEDIENINGSINSTRUCTIES
De E-Turtle Kiddy Bus is eenvoudig te bedienen. Volg hiervoor de volgende instructies.
1) Gordelsysteem
Het systeem bestaat uit een kruisriem en geïntegreerde heup / schouderriemen. De lengte van de kruisriem
kan worden afgesteld met de H-gesp onder de stoel. De lengte van de taille / schouderbanden kan worden
aangepast met twee H-klemmen. Het gordelsysteem kan aan de voorzijde met twee vingers worden
geopend wanneer een kind in of uit de stoel wordt geplaatst. De riemen moeten altijd worden aangepast
aan de grootte van de kinderen.
BELANGRIJK: Alle inzittende kinderen moeten altijd gordels dragen in de Kiddy bus.
2) In- en uitstappen van de kinderen




De parkeerrem moet altijd ingeschakeld zijn als de kinderen in- en uitstappen en als de kinderen in
de gordels worden gezet.
Het in- en uitstappen mag alleen gebeuren in het bijzijn en onder begeleiding van de kinderleid(st)er.
De 2 stoeltjes op de achterste rij zijn geschikt voor de kleinste kinderen.
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3) Parkeerrem
Pos. 1 = De hendel is geheel naar achteren getrokken
en de parkeerrem is ingeschakeld.
Pos. 2 = De hendel is volledig naar voren geduwd en de
parkeerrem is uitgeschakeld.
De parkeerrem moet altijd ingeschakeld zijn als de
kinderen in- en uitstappen, maar ook bij elke stop die
het voertuig maakt (bijvoorbeeld voor het stoplicht).
De parkeerrem fungeert ook als een noodknop. Zodra de parkeerrem namelijk wordt ingeschakeld wordt de
motor automatisch uitgeschakeld.
4) Motorrem / remhendel
De motorrem treedt automatisch in werking als de snelheid wordt verlaagd en/of de remhendel wordt
losgelaten. Als de E-Turtle Kiddy Bus tot stilstand komt op oneffen terrein dan bestaat de kans dat de
voorkant uitzwenkt. Daarom is het van belang dat het voertuig altijd op de parkeerrem wordt gezet als hij
tot stilstand is gekomen.
5) Contactslot en contactsleutel
Met de contactsleutel in het contactslot kan de motor
aan en uit geschakeld worden. Draai de sleutel naar
rechts en de motor gaat aan, draai hem naar links en hij
gaat weer uit.
Als de motor aan staat geeft de batterijindicator aan
wat de status van de batterij is. Groen betekent goed.
Oranje betekent dat de batterij opgeladen moet
worden. En rood betekent dat de batterij dringend
opgeladen moet worden.
Als de motor is uitgeschakeld (door het contactslot of doordat de parkeerrem is ingeschakeld) dan geeft de
batterijindicator geen status weer.
Als de contactsleutel niet in het contactslot, zorg er dan altijd voor dat het beschermkapje over het
contactslot zit. Zo wordt het contactslot beschermd tegen vocht en stof.
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6) Vooruit en achteruit rijden

Voer de volgende stappen uit om de E-Turtle Kiddy Bus vooruit in beweging te zetten:
1. Druk de rode veiligheidsknop in en houd deze vast. Deze knop bevindt zich aan de linkerkant van het
bedieningspaneel.
2. Trek de remhendel naar de duwstang toe en houd deze vast. De Kiddy Bus rijdt nu vooruit.
3. Laat de rode veiligheidsknop los.
Laat de remhendel los om de Kiddy Bus te laten stoppen.
Voer de volgende stappen uit om de E-Turtle Kiddy Bus achteruit in beweging te zetten:
1. Druk de rode veiligheidsknop in en houd deze vast. Deze knop bevindt zich aan de linkerkant van het
bedieningspaneel.
2. Duw de remhendel van de duwstang af en houd deze vast. De Kiddy Bus rijdt nu achteruit.
3. Laat de rode veiligheidsknop los.
Laat de remhendel los om de Kiddy Bus te laten stoppen.
Om veiligheidsredenen zal het voertuig automatisch tot stilstand worden gebracht als de remhendel wordt
losgelaten. Wordt de hendel niet binnen één seconde weer geactiveerd dan zullen bovenstaande stappen
opnieuw moeten worden uitgevoerd om Kiddy Bus weer in beweging te zetten. Als de E-Turtle Kiddy Bus
langer dan 5 minuten stil staat zal de motor automatisch worden uitgeschakeld. In dat geval moet de
contactsleutel weer eerst naar links gedraaid worden, en daarna weer naar rechts om hem weer aan te
zetten.
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7) De snelheid instellen
De snelheid kan worden ingesteld met de ronde
draaiknop die zich in het midden van het
bedieningspaneel bevindt. Met deze knop wordt de
maximale snelheid ingesteld. Deze maximale snelheid
wordt bereikt als de remhendel volledig opgetrokken is
richting de duwstang.
Door de remhendel voorzichtig wat los te laten zal de
Kiddy Bus de snelheid verlagen. Wordt de remhendel
helemaal losgelaten dan zal het voertuig automatisch
remmen. De snelheid kan tijdens het rijden dus met de
remhendel geregeld worden. Het is van belang dat,
voordat de bus in beweging wordt gezet, de maximale
snelheid juist wordt ingesteld.
8) Handmatige bediening zonder motor ondersteuning
In het geval dat de E-Turtle Kiddy Bus handmatig bediend
moet worden, dan moet de motor in de vrijloop gezet
worden. De vrijloop wordt geactiveerd door de hendel
onder de duwstang naar boven te trekken, en deze vast te
houden tegen de duwstang aan. Als de vrijloop
VRIJLOOP
geactiveerd is kan de Kiddy Bus in beweging gezet worden
zonder ondersteuning van de motor. Als de vrijloop weer
losgelaten wordt zal de motor weer aangekoppeld
worden.
LET OP: De vrijloop mag alleen losgelaten worden als het
voertuig stil staat. Anders komt het voertuig abrupt tot
stilstand met het risico op verwonding bij de kinderen.
De zwarte veiligheidslus moet tijdens handmatige
bediening ook altijd gebruikt worden.
De parkeerrem kan als rem gebruikt worden door hem voorzichtig, maar niet volledig, in te schakelen.
De E-Turtle Kiddy Bus kan handmatig worden bestuurd als er bijvoorbeeld door nauwe passages
gemanoeuvreerd moet worden, of als de motor is uitgevallen.
9) Na het gebruik van de E-Turtle Kiddy Bus
 Schakel de Kiddy Bus uit via het contactslot.
 Zet de bus altijd op de parkeerrem als het voertuig geparkeerd of stil staat.
_______________________________________________________________________________________________
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OPSLAG, INSPECTIE, ONDERHOUD EN REPARATIE
De E-Turtle Kiddy Bus moet overdekt weggezet worden als het voertuig niet gebruikt wordt. Als dit niet
mogelijk is dan moet de opberghoes gebruikt worden. Deze beschermhoes is als accessoire verkrijgbaar.
De E-Turtle Kiddy Bus moet regelmatig geïnspecteerd, onderhouden en schoongemaakt worden. Dit zorgt
ervoor dat het voertuig optimaal blijft functioneren.
INSPECTIE
Wees altijd op de hoede voor eventuele afwijkingen als de E-Turtle Kiddy Bus een lange tijd heeft stil gestaan.
Indien er afwijkingen geconstateerd worden raadpleeg dan het onderdeel “Foutoplossing” of contacteer een
service monteur.
Het remsysteem (parkeerrem en motorrem) even als alle overige veiligheidsaspecten moeten worden
nagekeken en worden gedocumenteerd door een service monteur of door een daarvoor getrainde
medewerker. Dit moet minimaal één keer per jaar gebeuren. Indien er afwijkingen worden geconstateerd
moet de Kiddy Bus direct buiten gebruik worden genomen en worden gerepareerd door een service
monteur.
ONDERHOUD
Het onderhoud aan de E-Turtle Kiddy Bus is relatief eenvoudig en kan worden uitgevoerd door een daarvoor
getrainde medewerker. De volgende onderdelen van het remsysteem moeten minimaal eens per jaar
gesmeerd worden:

Smeer de kantelarmen bij beide Smeer
de
achterwielen.
kantelarmen.

dissel

op

de Smeer de parkeerrem aan beide
zijden, onder en boven. Verwijder
de bekleding om erbij te kunnen.

Daarnaast moet het rubberen busje bij de vrijloophendel eens per jaar gesmeerd worden.
SCHOONMAKEN
De wielen, de kunststof body en de binnen en buitenkant van het voertuig kunnen schoongemaakt worden
met water en gewone zeep. Hiervoor kan een doek of borstel gebruikt worden. Het bedieningspaneel moet
met een licht vochtige doek afgenomen worden. Gebruikt geen hogedrukreiniger om de Kiddy Bus te
reinigen. Hierdoor beschadigen de elektrische onderdelen.
Het spreekt voor zich dat het juist onderhoud resulteert in een lange levensduur.
_______________________________________________________________________________________________
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BELANGRIJK: Alle reparaties aan de E-Turtle Kiddy Bus en/of aan de batterijen moeten worden uitgevoerd
door een service monteur die hiervoor opgeleid is. Ontkoppel altijd de batterij voordat er reparaties of
onderhoud aan het elektrisch systeem gepleegd worden.
FOUTOPLOSSING
Als de E-Turtle Kiddy Bus niet meer wil rijden, schakel dan altijd eerst de motor uit via het contactslot. Zet
de motor daarna weer aan en kijk of de batterijindicator oplicht. Mocht de batterijindicator aangeven dat
de batterij voldoende is opgeladen maar mocht het voertuig nog steeds niet willen rijden, zet de Kiddy Bus
dan uit. Verplaats het voertuig handmatig (zie punt 8 van de bedieningsinstructies) naar de thuisbasis, en
schakel een service monteur in.
GARANTIEBEPALINGEN
 Op het frame, het chassis en de onderdelen zit een garantietermijn van 2 jaar na aankoop. De batterij
valt niet onder de garantie.
 De verantwoordelijkheid van de leverancier en de verkoper komt te vervallen indien de E-Turtle Kiddy
Bus niet volgens de voorschriften gebruikt wordt, zoals in deze handleiding beschreven staat.
 De garantie komt te vervallen indien de E-Turtle Kuddy Bus door de klant wordt aangepast en/of er
onderdelen worden gebruikt die niet zijn goedgekeurd door Winther.
AFVOER VAN MATERIALEN
 De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en herbruikbaar. Voer deze materialen daarom ook



op een milieuvriendelijke manier af.
Lever de batterijen na de levensduur in bij een batterijenrecyclepunt.
Lever de E-Turtle Kiddy Bus na de levensduur in bij een recyclestraat. Laat de batterij voortijdig door
een service monteur verwijderen.

RESERVEONDERDELEN
Er mogen alleen onderdelen gebruikt worden die door Winther worden aangeboden of geadviseerd. Om de
bus veilig gebruik te kunnen blijven gebruiken is het van belang dat de onderdelen altijd worden
geïnstalleerd door een service monteur.

Versie: augustus 2017
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