NÁVOD K SESTAVENÍ
DVOUMÍSTNÉ ELEKTRICKÉ AUTÍČKO TOYOTA TUNDRA

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.
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Vybalte všechny díly z krabice a postupujte podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.
Obr. 1: Odstraňte plastové stahovací pásky.
Obr. 2 a 3: Celou zadní osu nejprve natřete vazelínou nebo olejem, poté ji prostrčte otvory.
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Obr. 4: Připravte si zadní kola.
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Obr. 5: Obě zadní kola nyní nasaďte na zadní osu.
Obr. 6-8: K oběma kolům přiložte z vnější strany kovovou podložku a matici, kterou utáhněte.
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Obr. 7 a 8: Matice na obou kolech utáhněte. Pozor: kola se po dotažení musí volně otáčet.
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Obr. 9: Šroubek odšroubujte.
Obr. 10: Na vyznačených místech namažte nápravu vazelínou nebo olejem.
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Obr. 12: Přišroubujte.
Obr. 13: Namažte i druhou stranu nápravy vazelínou nebo olejem.
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Obr. 13: Přední osy namažte vazelínou nebo olejem. Obr.
14: Připravte si přední kola.
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Obr. 15-18: Přední kola nasaďte na osy. K oběma kolům poté z vnější strany přiložte kovové podložky (ke každému
kolu jednu) a matice, které následně utáhněte. Jako poslední na všechny kola nasaďte plastové krytky.
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Obr. 19 a 20: Pohled zespod autíčka za přední nápravou, kam přijde tyč řízení. Tyč řízení si nejprve namažte
vazelínou/olejem jako na obrázku a poté ji zasuňte do vyznačeného otvoru.
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Tyč řízení nejprve namažte
po celé její rovné délce
vazelínou nebo olejem

Do tohoto otvoru přijde tyč řízení

Obr. 21 a 22: Tyč řízení nasaďte tak, aby její zaoblená část vedla skrze oko na nápravě.
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Obr. 23: Prostrčte šroubek k zajištění tyče a našroubujte matku.
Obr. 24: Konec tyče řízení a oko na nápravě namažte vazelínou nebo olejem.
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Obr. 25-28: Nyní už jen zbývá konec tyče zajistit. Na osu řízení vedoucí skrze oko na nápravě nasaďte kovovou
podložku (obr. 25) a následně otvorem v tyči prostrčte závlačku (obr. 26). Závlačku ohněte kleštěmi, aby tyč z oka
nemohla vypadnout (obr. 27 a 28).
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Obr. 29: Kabely v prostoru pro baterii dejte stranou, aby šla baterie vložit na své místo. Obr. 30: Vložte baterii jako
na obrázku.
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Obr. 31: Přišroubujte kryt baterie.
Obr. 32 a 33: Zapojení baterie
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Obr. 34: Do volantu vložte 2 tužkové baterie R6 – pozor na správnou polaritu + / 33
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Obr. 35: Kryt baterií přišroubujte na volant.
Obr. 36: Osu řízení namažte vazelínou nebo olejem.
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Obr. 37: Volant
zajistěte
Obr. 38 a 39: Nasaďte nadoraz přední. okno.
37

38

Obr. 39: Okno musí sedět nadoraz.
Obr. 40: Nasaďte sedačku – plastové výstupky na sedačce musí zapadnout do otvorů v autíčku.
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Obr. 41: Sedačku nasuňte nadoraz.
Obr. 42: Sedačku na obou stranách přišroubujte.
41

42

Obr. 43 a 44: Do světelné rampy vložte 4 mikrotužkové baterie R6 – pozor na správnou polaritu + / 43
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Obr. 45: Přišroubujte krytku baterií rampy.
Obr. 46: Nyní rampu nasaďte na autíčko. Rampu je nutné nasadit tak, aby seděla nadoraz. Při jejím zasazení
podpírejte autíčko rukou jako na obrázku.
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Obr. 47 a 48: Nasaďte zadní čelo. Při jeho zasazení autíčko opět podpírejte rukou jako na obrázku.
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Obr. 49 a 50: Aby nedošlo k poškození nápisů, zahlaďte je před stažením ochranných fólií prstem. Teprve až poté
fólie opatrně a pomalu sejměte.
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Obr. 51 a 52: Nasaďte obě zpětná zrcátka a opatrně z nich sejměte ochranné fólie.
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NABÍJENÍ BATERIE
Nabíjecí zásuvka: konektor nabíječky zasunujte do
nabíjecí zásuvky opatrně, při vytahování konektoru
netahejte za kabel nabíječky – hrozí poškození
nabíječky nebo nabíjecí zásuvky. Používejte jen
originální nabíječku určenou k tomuto vozítku!
Nabíjení
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 starší 18ti let.
Zásuvka pod sedačkou

OVLÁDACÍ PRVKY
54
Klakson

První údaj po zapnutí se na displeji zobrazí
voltmetr – ukazatel stavu nabití baterie,
stav baterie musí být přes 24 V

Zvuky motoru

Zapnout/Vypnout
Přepínač
rychlé/pomalé jízdy
při jízdě na pedál
Pedál pro jízdu
Přepínač jízdy
vpřed/vzad při
jízdě na pedál

Vstupy pro MP3, USB a TF (paměťovou) kartu
Pro ovládání hlasitosti zvykových efektů
přidržte šipky nebo + / -

2.4G bluethoot dálkové ovládání – synchronizace autíčka s dálkovým ovladačem a popis funkcí
1. Vložte do ovladače 2 mikrotužkové baterie typu R3 AAA (pozor na správnou polaritu + a -).
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2. Vypněte vozítko tlačítkem na palubce – autíčko musí být vypnuté. Na dálkovém ovladači stiskněte po dobu 2-4
vteřin tlačítko OK, LED dioda pomalé rychlosti začne blikat. Nyní okamžitě zapněte autíčko, 3 LED diody rychlostí
se rozsvítí.
3. Pokud vše proběhlo dle výše zmíněných instrukcí, pak je auto sladěné s dálkovým ovladačem. Pokud ne, opakujte
znovu krok č. 2.
Po 10 vteřinách nečinnosti se dálkový ovladač automaticky vypne. Pro zapnutí stačí stisknout jakékoliv tlačítko.
Při výměně baterií je nutné celý proces opakovat znovu.
V případě špatné činnosti ovladače vyměňte baterie.
Tlačítko OK pro sladění
Vpřed

Doleva

Doprava

Brzda

Vzad

Volba rychlosti

3 LED: rychlá jízda
2 LED: střední jízda
1 LED: pomalá jízda

12

