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Vybalte všechny díly z krabice a postupujte podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.
Zadní kola (obr. 2)
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Nasaďte obě zadní kola na osu (obr. 3 a 4).
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K oběma kolům vložte z vnější strany 1-2 kovové podložky, dle volného místa na ose (obr. 6). Následně přiložte
závlačku, kterou ohněte (obr. 7).
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Kolo zajistěte závlačkou, tu ohněte (obr. 7).
Přední náprava – na osu přiložte z obou stran kovové podložky (obr. 8), poté kola (obr. 9).
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Obě přední kola nasaďte na přední osu (obr. 9). Poté stejně jako u zadních kol přiložte 1-2 kovové podložky a
zajistěte závlačkou (obr 10). Jako poslední na všechna kola nasaďte plastové ochranné krytky (obr. 11).
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Na všechna kola nasaďte plastové krytky (obr. 11).
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Spojte konektory kabelů volantu. Po zapojení volant stále držte – jeho pád by mohl zapříčinit přetržení kabelů
(obr. 13). Zapojené kabely a konektory srovnejte a zastrčte do otvoru nad řízením (obr. 14).
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Šroubky na obou stranách odšroubujte

Nasaďte přední okno (obr. 17). To následně přišroubujte (obr. 18) pomocí šroubků, které jste si připravili.
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Nasaďte zpětná zrcátka (obr. 19). Poté vyšroubujte šroubek, který vidíte na obrázku (obr. 20).
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Nasaďte do výřezů zadní rezervu (obr. 21). Rezervu poté přišroubujte (obr. 22) pomocí šroubku, který jste si
připravili v kroku č. 20.
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Sestavení zadního rámu (obr. 23 a 24).
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Šroubek na obou stranách vyšroubujte (obr. 27). Sedačku zasaďte nadoraz výstupky do výřezů (obr. 28).
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Sedačku přišroubujte (obr. 29) pomocí šroubků, které jste si připravili v kroku č. 27.
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Zapojení baterie: červený kabel na červené plus + / černý kabel na černé mínus – (obr. 31)
Otevírání dveří (obr. 32)
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Pojistka

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
Do ovladače vložte 2 mikrotužkové baterie R3 AAA.
Pozor na správnou polaritu + / -

SYNCHRONIZACE AUTÍČKA S DÁLKOVÝM OVLADAČEM
Vypněte autíčko – před synchronizací musí být vypnuté.
Na ovladači stiskněte a přidržte současně tlačítka vpřed a vzad po dobu 2-4 vteřin. LED dioda rychlosti začne
blikat. Během tohoto kroku (stále držte tlačítka vpřed a vzad) ihned zapněte autíčko pomocí hlavního vypínače
na palubce – LED dioda rychlosti se následně trvale rozsvítí.
Pokud vše proběhlo dle instrukcí, autíčko je sladěné s ovladačem. Pokud ne, opakujte celý proces znovu.
Tento postup je potřeba provést při každé výměně baterií, nebo v případě nečinnosti dálkového ovladače.
V případě špatné činnosti ovladače vyměňte baterie.
Dálkové ovládání se po 10 vteřinách nečinnosti automaticky vypne. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka se znovu
zapne.
Volba rychlosti
(zobrazuje ji LED dioda)

Brzda

Vpřed

Doprava

Vzad

Doleva
LED dioda rychlosti

OVLÁDACÍ PRVKY AUTÍČKA

Hlavní vypínač
zapnout/vypnout
Vypínač světel

- Vpřed
- Stop
- Vzad

Pedál pro jízdu

Swaying: houpání auta
Motion: jízda

Muzika
Klakson

Zásuvka pro nabíjení

- První údaj, který se zobrazí na displeji po zapnutí autíčka
je voltmetr – ukazatel stavu nabití baterie (minimálně 12 V)
- Přidržením šipek a + / - volíte hlasitost zvukových efektů
- Pod displejem se nachází vstup pro MP3, TF kartu a USB.

Návod pokračuje na další straně.

NABÍJENÍ BATERIE
Nabíjecí zásuvka: konektor nabíječky zasunujte do nabíjecí zásuvky opatrně, netahejte při vytažení konektoru
za kabel nabíječky. Hrozí poškození nabíječky nebo nabíjecí zásuvky. Používejte jen originální nabíječku
určenou k tomuto vozítku!
Nabíjení
Doba nabíjení činí 8-10 hodin, dobíjejte
maximálně 15 hodin. Během nabíjení může být
baterie i nabíječka teplá.
Důležité: Pokud vozítko nepoužíváte, dobíjejte
baterii 1x měsíčně přibližně 6 hodin.
Nedodržením zkrátíte životnost baterie. Baterii
chraňte před mrazem! Nabíjení vozítka smí
provádět pouze dospělá osoba.

VÝSUVNÉ MADLO PRO RUČNÍ TAŽENÍ AUTÍČKA

A je hotovo!
Upozornění: Foto návod slouží ke snazšímu a správnému sestavení dětského elektrického vozítka. Některé
uvedené funkce vozítka či typ dálkového ovládání v tomto návodu se mohou mírně lišit dle výrobce daného
vozítka.

