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DĚTSKÉ ELEKTRICKÉ AUTÍČKO MERCEDES-BENZ 
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Postupujte a sestavujte autíčko podle po sobě jdoucích obrázků  z  návodu. 

 

 

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: Autíčko opatrně podložte tak, aby nedošlo k poškození laku. Obr. 2: Připravte si všechna čtyři zadní kola.                       

Zadní kola mají oproti předním kolům větší unašeč.  

 

Obr. 3: Sejměte všechny gumičky/pásky u motorů. Obr. 4: Vyšroubujte oba šrouby z nápravy. Pro šroub použijte klíč 

velikosti 14 mm, pro matici klíč 13 mm. 

 

 Obr.5: Po uvolnění šroubů povytáhněte nápravu nahoru. Obr. 6: Nápravu povytáhněte tak, aby stříbrné kolíčky 

zapadly do otvorů. Kolíčky musí být vystrčené ven přesně jako na obrázku. 1 2 3 4 5 6 Autíčko podložte Zadní kola 

mají větší unašeč Matice – klíč 13 mm Šroub – klíč 14 mm 

 

 

5   6   

3   4   

Matice  –   klíč 13 mm   

Šroub  –   klíč 14 mm   

1   2   

Autíčko podložte   
Zadní kola mají  

větší unašeč   
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Obr. 7 a 8: Nápravu přišroubujte (šroub je na klíč 14 mm, matice na klíč 13 mm)      

 
 Obr. 9 a 10: Po nasazení náprav musí být všechny kolíčky vystrčené z otvorů.    

 
 Obr. 11: Namažte všechny osy vazelínou nebo olejem.   
Obr. 12: Nyní na osy nasaďte všechna čtyři zadní kola.   
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Obr. 13: Ke všem kolům přiložte 1-2 kovové podložky v závislosti na zbývajícím místě na ose.  

Obr. 14: Nakonec všechna kola zajistěte závlačkou, kterou ohněte kleštěmi.   

 

 Obr. 15: Vyšroubujte všech 6 šroubků vyznačených na obrázku a položte je prozatím stranou.   

 Obr. 16: Nyní odšroubujte přední nápravu.   

 

 Obr. 17 a 18: Nyní přední nápravu umístěte do pozice jako na obrázku č. 18 a přišroubujte ji pomocí šesti 

šroubků, jež jste si připravili v kroku č. 15. Pozor: oko na nápravě musí padnout na osu řízení.  

 

17   18   

Osa řízení musí procházet okem na nápravě   

15   16   

13   14   
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 Obr. 19: Na levou i pravou přední osu nasaďte jednu kovovou podložku.   Obr. 20: Obě přední osy namažte 
vazelínou/olejem.   

 
Obr. 21: Připravte si přední kola (ta s menším unašečem).  Obr. 22: Pro nasazení předních kol dodržte 
stejný postup jako u kol zadních. Kola nasaďte na osu, přiložte 1-2 kovové podložky a jako poslední 
závlačky, kterými kola zajistěte.   

Obr. 23 a 24: Na všechna kola nasaďte poklice. Poklice musí být umístěny tak, aby packy se „zobáčky 
směřovaly do otvorů se zobáčky (modrá šipka) a hladké packy do prázdných otvorů bez zobáčků(žl.šipka). 

 

23   24   
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Obr. 25 a 26: Na obou stranách přišroubujte makety výfuků.   

 
Obr. 27 a 28: Zapojení baterie: Nejrpve překontrolujte mosazné konektory v zástrčce. Jsou-li vychýlené 

ke stranám, narovnejte je prstem tak, aby byly rovně a uprostřed. Poté konektory zapojte.  

 
 

 Obr. 29-32: Pro nasazení kapoty a předního okna postupujte podle následujících čtyř obrázků.   

     

29   30   

27   28   

25   26   
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Obr. 33 a 34: Nasaďte obě zpětná zrcátka.  

 
  

Obr 35 a 36: Otevření dveří  

 

35   36   

33   34   

31   32   
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 Obr. 39: Před stažením ochranných fólií všechna loga a nápisy nejprve uhlaďte a prstem, aby nedošlo k jejich 

poškození.  

Obr. 40 a 41: Nasaďte zadní čelo.   

39 NABÍJENÍ BATERIÍ  

Nabíjecí zásuvka: konektor nabíječky zasouvejte do 

nabíjecí zásuvky opatrně, při vytahování konektoru 

netahejte za kabel nabíječky – hrozí poškození 

nabíječky nebo nabíjecí zásuvky. Používejte pouze 

originální nabíječku určenou k tomuto vozítku!   

 Nabíjení     

•
 Před nabíjením musí být autíčko vypnuté.  

  
•
 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  osoba starší 18ti let.  

Obr. 37   a 38:   Otevření zadního čela   

37   38   
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DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ   

Do ovladače vložte 2 mikrotužkové baterie R3 AAA.   

Pozor na správnou polaritu + / -  

  
  

  

SYNCHRONIZACE AUTÍČKA S DÁLKOVÝM OVLADAČEM  

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 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.  

  

 

  

  
 


