Dětské el. autíčko NEON NEW 2019 s 2,4G dálkovým
ovladačem
QLS8988

Upozornění:
Fotonávod slouží ke snazšímu a správnému sestavení dětského elektrického vozítka.
Některé
uvedené funkce vozítka či typ dálkového ovládání vtomto návodu se mohou mírně lišit dle
výrobce daného vozítka.

Stránka 1

Vybalte nejprve všechny díly z krabice , připravte si nářadí a postupně sestavujte
díly přesně podle jednotlivých - po sobě jdoucích obrázků .

1/ Odstraňte gumu fixující motory

2/ zadní kola (s unašečem), přední kola (bez unašeče )

Obr. 3+4/ Přední náprava –na levou i pravou stranu předních os vložte nejdříve kovové podložky, poté
přední kola. Než nasadíte kola, doporučujeme potřít osy vazelínou nebo olejem.

Stránka 2

Autíčko disponuje rychloupínacími koly
5/ Přední kola - nasaďte přední kolo na osu, stlačte střed kola a dosuňte kolo do konce osy, až se
zacvakne. Stejným způsobem nasaďte i druhé kolo.

6/ Zadní kola-nasaďte zadní kolo na zadní osu (unašečem do převodovek), stlačte střed kola a
dosuňte kolo do konce, až se zacvakne. Stejným způsobem nasaďte i druhé kolo.
7+8/ Nasazení poklic na kola – poklice natočte tak, aby výstupky na poklici směřovaly do otvorů v
disku kola. Jemným stlačením poklici do kol zacvakněte. Netlačte silou, aby nedošlo k ulomení
výstupků na poklici

Stránka 3

9+10/ Nasazenípředního okna–okno má na spodní hraně výstupky, které se zasunou do otvorů v
karoserii. Mírným tlakem zasuňte okno až na doraz do karoserie.

11+12+13/Nasazení volantu–Vyndejte šroubek z tyče řízení, propojte konektor od volantu s
konektorem v palubní desce. Před nasazením volantu, zastrčte kabel s konektorem do otvoru v palubní
desce u tyče řízení.

Stránka 4

14/ Nasaďte volant, a zajistěte ho prostrčením šroubku a zajistěte matičkou.

15/Nasaďte zrcátka

16/ Připojení baterie : červený kabel (+) připojte k červenému kontaktu na baterii (+)

Stránka 5

17+18+19/ Sedadlo –vyšroubujte levý a pravý šroubek sedadla z karoserie, nasaďte sedačku.
Výstupky na zadní straně sedadla musí zapadnout do karoserie. Po té sedačku přišroubujte.

Nabíjení :
Doba nabíjení je 10 –12 hod.,dobíjejte max 15 hod
Během nabíjení může být nabíječka i baterie teplá.
POZOR : pokud autíčko nepoužíváte ,pro udržení
životnosti baterie je nutné 1x měsíčně baterii dobíjet. Chraňte baterii před mrazem !

20 /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!

Stránka 6

21/ otvírání dveří

22/ pomocná výklopná kolečka

23//

23 + 24/ Výklopné madlo pro ruční tažení autíčka

Stránka 7

Červený přepínač
světla

Vstup pro MP3,USB TF
(paměťovou kartu).
Pro ovládání hlasitosti
zvuk.efektů přidržte šípky +/-

klakson

I = zapnout
O = vypnout
Přepínač při jízdě na
pepdál - VPŘED
- STOP
- VZAD

Zelený přepínač :
RYCHLE / POMALU

ZAPNOUT / VYPNOUT

Přepínání
písniček

První údaj po zapnutí se na displeji
zobrazí voltmetr –ukazatel stavu nabití
baterie, minimální stav je 12,50V

Pedál pro jízdu

Stránka 8

SYNCHRONIZACE AUTÍČKA S DÁLKOVÝM OVLADAČEM
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 je LED

brzda

dioda

vpřed

vpravo

vzad

vlevo

LED dioda rychlosti

Do ovladače vložte 2 mikrotužkové baterie R3 AAA
POZOR na správnou polaritu +/ -
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