Vybalte všechny díly z krabice a postupujte podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.
Obr. 1,2: Autíčko položte ne pevný stůl. Namažte tyč volantu vazelínou nebo olejem.
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Obr. 3: Vyšroubujte šroubek z volantu.
Obr. 4: Propojte konektory volantu. Volant držte stále v ruce, aby nedošlo k utržení kabelů.
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Obr. 5: Kabely a konektor volantu srovnejte a zastrčte do otvoru nad tyčí řízení.
Obr. 6: Nasaďte volant na tyč řízení a přišroubujte šroubem s matkou.
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Obr. 7,8,9: Nasaďte přední okno do správné polohy tak, aby zapadlo do všech výřezů a na obou stranách
přišroubujte.
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Obr. 10: Nasaďte přední kapotu.
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Obr. 11,12: Kapotu zastrčte až nadoraz do otvorů pod předním oknem.
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Obr. 13: V této poloze můžete kapotu lehkým přitlačením zavřít.
Obr. 14: Do otvorů nasaďte levé a pravé plastové držadlo.
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Obr. 15: Držadla zasuňte mírným tlakem až nadoraz do karoserie.
Obr. 16: Připravte si zadní světelnou rampu. Kabel s konektorem prostrčte otvorem v karoserii.
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Obr. 17: Zadní světelnou rampu nasaďte do otvorů v karoserii.
Obr. 18: Mírným tlakem zasuňte až nadoraz.
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Obr. 19: Kabel s konektorem od světelné rampy prostrčte otvorem do prostoru pod sedačkou.
Obr. 20: Propojte konektory ke světelné rampě.
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Obr. 21: Správně propojené konektory světelné rampy.
Obr. 22: Zapojení baterie - mosazné kontakty musí být v zástrčce rovně a uprostřed. Jsou-li vychýlené ke
stranám, narovnejte je prstem. Konektory do sebe musí následně jít lehce zastrčit.
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Obr. 23: Správně propojený konektor - zapojení baterie.
Obr. 24: Nabíjecí zásuvka – po odšroubování šroubků v krytu baterie lze baterie z autíčka vyjmout a nabíjet i
mimo autíčko.
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NABÍJENÍ BATERIE
Obr. 25: 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
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Doba nabíjení činí 10-12 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.

Obr. 26: Před nasazením sedačky, srovnejte oba jistící plastové čepy do správné polohy.
Obr. 27: Nasaďte sedačku.
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Obr. 28: Sedačku srovnejte a zatlačte nadoraz.
Obr. 29: Zajistěte sedačku otočením plastových čepů (na obou stranách).
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Obr. 30,31: Nasaďte pravé a levé zrcátko.
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Obr. 32: Přední náprava – delší unašeč
Obr. 33: Odšroubujte matku, sundejte kovovou podložku i unašeč.
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Obr. 34: Namažte osu vazelínou nebo olejem.
Obr. 35: Nasaďte zpět unašeč na osu.
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Obr. 36: Přední kola
Obr. 37: Nasaďte přední kola (vzorek pneumatiky musí směřovat dopředu viz obr.37). Zkontrolujte správně
nasazené ložisko v kole.
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Obr. 38,39: Nasaďte podložku a matku. Matku s citem dotáhněte.
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Obr. 40: Odstraňte lepící pásku (zafixování zadních motorů).
Obr. 41: Zadní náprava – kratší unašeč. Odšroubujte matku, sundejte kovovou podložku i unašeč.
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Obr. 42: Namažte osu vazelínou nebo olejem.
Obr. 43: Nasaďte zpět unašeč na osu.
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Obr. 44: Zadní kola
Obr. 45: Nasaďte zadní kola (vzorek pneumatiky musí směřovat dopředu). Zkontrolujte správně nasazené
ložisko v kole. Nasaďte podložku a matku. Matku s citem dotáhněte.
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Obr. 46: Nasaďte poklice kol a přišroubujte.
Obr. 47: Stejný postup opakujte i na druhé straně autíčka.
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OVLÁDACÍ PRVKY
Klakson

Otočením klíče:
1.poloha – auto zapnete
2. poloha – rozsvícení světel

Pedál pro jízdu

Dotykový player
Vypínač playeru

Stupnice rychlosti

Hlasitost -/+
Sportovní zvuk

Voltmetr-stav baterie

Vstupy: USB, TF, AUX

Muzika
Přepínání skladeb
vpřed/vzad

Pomocí funkce bluetooth je možné poslouchat
vlastní hudbu např. z mobilního telefonu

2x2 – náhon na zadní kola
4x4 – náhon na všechna 4 kola

Řadící páčka (při
jízdě na pedál)
- vpřed (D)
- stop (P)
- vzad (R)

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

SYNCHRONIZACE AUTÍČKA S DÁLKOVÝM OVLADAČEM
(autíčko nechte zatím vypnuté)
Krok č. 1: Do ovladače vložte baterie, ukazatele rychlosti (tři přední diody) třikrát zablikají.
Krok č. 2: Stiskněte tlačítko Car_Select po dobu 2 vteřin, dioda vedle tlačítka Car_Select začne blikat. Poté
okamžitě zapněte autíčko tlačítkem nebo klíčem na palubce.
Krok č. 3: Pokud vše proběhlo úspěšně, dioda vedle tlačítka Car_Select blikat přestane. Pokud ne, opakujte
krok č. 2.
OVLÁDÁNÍ
Tlačítko SPEED_SELECT: Pomalu – svítí jedna dioda; Středně – svítí dvě diody; Rychle – svítí tři diody
Tlačítko CAR_SELECT: využívá se pouze při prvním spuštění nebo po výměně baterií pro sladění autíčka
s ovládáním
Tlačítko STOP: brzda
Tlačítko FORWARD: jízda vpřed
Tlačítko BACKWARD: jízda vzad
Tlačítko LEFT: doleva
Tlačítko RIGHT: doprava
Dálkové ovládání se po 15 vteřinách nečinnosti
automaticky vypne. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka
se znovu zapne.

A je hotovo!

NENECHTE SI UJÍT ŽÁDNÉ NOVINKY, AKČNÍ SLEVY A SOUTĚŽE! SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU.

