NÁVOD K SESTAVENÍ

Mercedes- Benz SL 500 Policie Version

Postupujte a sestavujte autíčko podle po sobě jdoucích obrázků z návodu.
Po sestavení doporučujeme autíčko přeleštit leštěnkou na plasty, zmizí případné šmouhy a plast získá krásný lesk.
Upozornění: Fotonávod 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.
Všechna naše vozítka obsahují tzv. bezpečné gelové baterie. Pokud vozítko delší čas nepoužíváte dobijte baterii
alespoň jedenkrát měsíčně cca 6hod - prodloužíte tím její životnost. Tímto nedodržením baterii ničíte a bude
docházet ke ztrátě kapacity baterie, baterie chraňte před mrazem. Životnost baterie je 200 nabíjecích cyklů. V
případě nedodržení výše uvedených rad může byt nižší.
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Všechny díly si přehledně rozložte na rovnou a čistou plochu –nejlépe na deku,ubrus nebo čistý karton
aby nedošlo k poškrábání plastu . K ruce si vezměte vazelínu, nebo olej na promazání os , nožík nebo
pilník na odstranění otřepů a ostrých hran a šroubovák (nejlépe akušroubovák)

Auto si podložte a pomocí plastového klíče odšroubujte matky z os .
Nasaďte na osu podložku + kolo + podložku a zpět našroubujte matici. S citem dotáhněte obě kola
současně tak aby se kola volně otáčela. Opakujte s přední stranou .
Nasaďte poklice.
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Uvolněte šroubek v noze volantu , zapojte konektory a opatrně kabely zasuňte do otvoru v korpusu
nasazený volant zajistěte zpět šroubkem .

Nasaďte do zámečků přední sklo a jemným tlakem docvakněte. Nasaďte zpětná zrcátka.
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Volné konektory připojte do řídící jednotky .
Nasaďte sedačku a zajistěte ji dvěma šrouby .
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Do dálkového ovladače vložte tužkové baterie
( nejsou součástí balení)
Sladění s autíčkem:
Zmáčkněte středový spínač na DO a držte dokud
se nerozbliká spodní dioda .
Poté zapněte autíčko na palubní desce 0/1 a
dioda přestane blikat a rozsvítí se všechny tři
diody – hotovo máte sladěno .
Pokud se nepodaří opakujte od začátku . DO
musí být v těsné blízkosti autíčka .
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