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Lees deze tips voor gebruik!      
 

 

1. Laad de accu bij eerste gebruik volledig op: 

ü Zet de aan/uit schakelaar vindbaar aan de onderkant van het voertuig op OFF 

ü Plug de USB kabel in een stekker, powerbank of computer, het laadlampje gaat rood branden 

ü De accu is volledig opgeladen zodra het laadlampje niet meer brand 

ü Unplug de USB kabel en stop deze in het laadcompartiment en schroef deze dicht 

 

Bekijk de YouTube video ‘How to recharge your Nikko RC car’ op https://youtu.be/bWZCSH1I5n0  

 

 
 

 

2. Koppel de afstandsbediening met het voertuig bij eerste gebruik: 

ü Laad het voertuig volledig op en zet de aan/uit schakelaar op OFF 

ü Zorg ervoor dat de batterijen nog NIET in de controller zitten 

ü Zet de aan/uit schakelaar op het voertuig op ON en plaats vervolgens de batterijen in de 

afstandsbediening 

ü De installatie moet in deze volgorde worden uitgevoerd om de koppeling te laten slagen 

ü Herhaal de stappen indien niet geslaagd 

 

Bekijk de YouTube video ‘How to pair your Nikko RC car’ op https://youtu.be/paaJfyXouYQ 

 

Lees verder op ommezijde 
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Algemene tips:  

• Laat het voertuig en de controller nooit lang uit en in een koude omgeving staan, zoals een 

schuur of garage tijdens de wintermaanden. Beide bevatten een accu die net niet tegen kou 

bestand zijn. Indien dit gebeurd is de kans groot dat het voertuig na lang stil staan het niet 

meer doet 

• Het voertuig rijdt op een volle accu ongeveer 30 minuten. De laadtijd is circa 90 minuten. 

• Gebruik 3 goede kwaliteit 1.5V Alkaline AAA-batterijen voor de afstandsbediening 

 

 

Klantenservice 

Indien u vragen heeft over uw Nikko voertuig neem dan contact op met Nikko Toys Klantenservice:  

 

E-mail: nlservice@nikkotoys.com   

Telefoon: +31 416-651755 

We zijn bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 18.00 uur.  

 

 

Veel speelplezier! 

We hopen dat uw kinderen veel plezier beleven met het Nikko product en zouden het leuk vinden als 

dit met ons wilt delen door een productreview te schrijven op de webshop van uw aankoop.  

 


