
ACTIVEREN VAN UW AFSTANDSBEDIENING 

 

Een 2.4 GHz afstandsbediening met een activatie knop dient u de eerste keer te koppelen aan uw 
kinderauto. Het koppel proces geldt ook wanneer u de batterijen van de afstandsbediening in de 
toekomst vervangt. Koppelen doet u als volgt: plaats nieuwe batterijen in de afstandsbediening, lampjes 
op de afstandsbediening beginnen te knipperen, druk op de afstandsbediening op het knopje 
“car_select” of “frequency” en houd deze gedurende 3 seconden ingedrukt, zet daarna uw 
kinderauto/quad aan en laat pas daarna het knopje “car_select” of “frequency” los, de lampjes op de 
afstandsbediening zullen anders gaan branden (continue branden of met een andere frequentie 
knipperen), hiermee is uw afstandsbediening gekoppeld, probeer uw kinderauto/quad middels de 
afstandsbediening te besturen. 

 

 

Activatie van 2.4 GHz afstandsbediening zonder activatie knop (2 soorten) 

1) Een 2.4 GHz afstandsbediening zoals afgebeeld op onderstaand afbeelding heeft geen activatie knop. 
Plaats de batterijen in de afstandsbediening. Druk gelijktijdig op de knopjes boven Δ en beneden ∇ en 
houd deze ingedrukt. Het lampje op de afstandsbediening zal knipperen. U kunt de knopjes loslaten en 
de kinderauto aan zetten. De afstandsbediening zal automatisch aan uw kinderauto worden gekoppeld;     

 
2) Overige type 2.4 GHz afstandsbedieningen zonder activatie knop activeert u als volgt: plaats nieuwe 

batterijen in de afstandsbediening, lampjes op de afstandsbediening beginnen te knipperen, zet na 3 
seconden uw kinderauto aan, de lampjes op de afstandsbediening zullen continue gaan branden i.p.v. 



knipperen. Hiermee is uw afstandsbediening gekoppeld, probeer uw kinderauto middels de 
afstandsbediening te besturen. 

 
Mocht u in de toekomst batterijen vervangen, dan zult u de afstandsbediening opnieuw moeten 
koppelen.  

 

Koppelen van 27MHz of een 40MHz afstandsbediening is niet noodzakelijk. Plaats nieuwe batterijen 
in de afstandsbediening, zet de afstandsbediening aan (indien aan/uit knop beschikbaar), schakel op 
uw kinderauto de schakelaar “Manual/RC” of “Pedal/RC” op “RC” (indien van toepassing). Bedien 
middels de afstandsbediening uw kinderauto vooruit/achteruit en naar links/rechts. 


