DĚTSKÉ EL. AUTÍČKO S RC A S OVLÁDACÍ
TYČÍ
GTR88A

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: Odpojte oba motory.
Obr. 2: Odšroubujte vyznačené šroubky.
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Odpojte motory

Obr. 3: Lehce přišroubujte rám. Šroubky nedotahujte, rám je potřeba pouze přichytit pro zpevnění autíčka
během montáže. Později bude rám ještě potřeba sundat.
Obr. 4 a 5: Zastrčte zadní osu a namažte ji na obou stranách vazelínou nebo olejem.
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Obr. 6: Nasaďte oba motory na zadní
osu.
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Namažte osu vazelínou/olejem
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Obr. 7: Nasaďte oba motory na zadní osu. Kabely zastrčte do výřezu.
Obr. 8 a 9: Nasaďte na osu obě zadní kola.
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Obr. 9: Při utahování matic na kolech si osu přidržte kleštěmi jako na obrázku. Obr. 10 a 11: K oběma
kolům nyní přiložte kovové podložky a závlačky. Závlačky ohněte kleštěmi, abyste kola zajistili.
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Obr. 12: Na levou i pravou přední osu nasaďte kovovou podložku.
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Obr. 13: Namažte osy vazelínou/olejem. Obr. 14: Nasaďte obě přední kola.
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Namažte osy

Obr. 15 a 16: K oběma kolům přiložte kovovou podložku a následně osou prostrčte závlačku. Závlačku
ohněte kleštěmi, abyste kolo zajistili.
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Obr. 17: Na všechna kola nasaďte poklice. Obr. 18: Přišroubujte.
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Obr. 19: Nyní odšroubujte rám a zastrčte držák vodící tyče.
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Obr. 21: Po nasazení držáku vodící tyče přišroubujte rám zpět.
Obr. 22 a 23: Přišroubujte držák vodící tyče (2 šroubky nahoře a 2 šroubky dole).
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Obr. 23: Přišroubujte držák vodící tyče. Obr. 24: Namažte otvor a táhlo vodící tyče vazelínou/olejem.
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Obr. 25 a 26: Klíč 10 mm
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Obr. 28: Zapojte konektor volantu. Pozor: po zapojení konektoru volant stále držte, aby nedošlo k jeho
pádu a následnému přetržení kabelů.
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Obr. 29: Zapojený konektor spolu s kabely srovnejte a zastrčte do otvoru nad řízením. Obr. 30: Volant
přišroubujte.
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Obr. 31 a 32: Nasaďte nadoraz přední okno a následně obě zpětná zrcátka.
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Obr. 33: Odšroubujte krytku a zapojte baterie: červené kabely na červená plus + / černé kabely na černá
mínus 33
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Obr. 35: Na obrázku je vyznačená trubičková pojistka. Při její výměně vložte maximálně 16 A. Obr. 36:
Krytku baterií přišroubujte
zpět.
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Obr. 37 a 38: Zkontrolujte zástrčku  mosazné konektory musí být v zástrčce rovně a uprostřed. Jsou-li
vychýlené ke stranám, narovnejte je prstem. Zástrčky do sebe musí následně jít lehce zastrčit.
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Obr. 39: Šroubky odšroubujte (na obou stranách).
Obr. 40: Nasaďte sedačku  plastové výstupky na sedačce musí zapadnout do otvorů v autíčku.
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Obr. 41: Sedačku nyní přišroubujte pomocí šroubků, které jste si připravili v kroku č. 39. Obr. 42 a 44:
Zastrčení vodící tyče
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Obr. 45: Uchycení vodící tyče při jízdě na motory
Obr. 46: Pro jízdu tlačením vodící tyčí je nutné vypojit převodovky. Toho docílíte přepnutím bílých páček u
kol. Po přepnutí páček otočte koly, abyste ověřili vypojení převodovek.
Pro jízdu na pedál dejte obě páčky do své původní polohy, opět pootočte koly, abyste ověřili, že jsou obě
převodovky zapojené.
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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 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 dospělá osoba starší 18ti let.
OVLÁDACÍ PRVKY
Voltmetr (stav nabití baterií)
červená = nízký stav
žlutá = střední stav
zelená = vysoký stav
Klíček
zapnout/vypnout auto
Jízda vpřed/vzad

Přepínač
rychlé/pomalé jízdy

Pedál
stlačením se autíčko rozjede

Přepínač jízdy
na pedál / na dálkové ovládání
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Klakson
Muzika

Otočné ovládání hlasitosti

AUX vstup pro MP3

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
Do dálkového ovladače vložte dvě baterie R6 AA.
Při vkládání baterií dávejte pozor na správnou
polaritu (+ / -).

Vpřed/Vzad

Doleva/Doprava

11

Zapnout/Vypnout
ovladač
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