NÁVOD K SESTAVENÍ
DĚTSKÉ AUTÍČKO RETRO KUBA NEW S 2,4G DO
KB5018

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: Osy kol namažte vazelínou nebo olejem. Obr. 2: Nasaďte zadní kola a podložky. Počet podložek
zvolte podle místa na ose.
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Nasaďte zadní kola + podložky

Osy namažte vazelínou

Obr. 3-4: Kola zajistěte závlačkou. Závlačku ohněte.
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Obr. 5-6: Přední náprava – na levou i pravou osu kol nasaďte nejdříve podložky, namažte osy vazelínou
nebo olejem.
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Přední náprava
Namažte vazelínou
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Obr. 7-8: Nasaďte přední kola a vnější podložky. Počet podložek zvolte podle místa na ose. Kola zajistěte
závlačkou. Závlačku ohněte.
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Obr. 9-10: Nasazení poklic – poklici nasaďte na kolo a nacvakněte do výřezů v kole.
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Otvory pro rámečky kol

Otvory pro poklice

Obr. 11-12: Nasazení rámečků poklic - Přiložte na kolo rámeček poklice a nacvakněte do výřezů v kole.
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Obr. 13: Nasazení volantu – propojte konektor volantu s konektorem v palubní desce. Volant stále držte,
aby nevisel jen na kabelech.
Obr. 14: Kabely s konektorem srovnejte a prostrčte do otvoru v palubní desce.
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Zapojte konektor volantu
Kabely s konektorem zastrčte do otvoru

Obr. 15-16: Nasaďte volant na tyč řízení. Tyč řízení tlačte zespoda směrem nahoru. Nasazený volant
zajistěte šroubkem.
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Tyč řízení zatlačte směrem nahoru

Obr. 18: Nasaďte přední okno.
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Obr. 19 + 20 : Nasaďte levé a pravé zrcátko.
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Obr. 21: Nasaďte přední znak na kapotu.
21

Obr. 23: Nasaďte anténu do otvoru v blatníku.

20

Obr. 22: Nasazení antény.
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Obr. 24: Propojte konektor antény.
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Zapojte konektor antény

Obr. 25-26: Zapojte baterii – červený kabel (+) na červený kontakt baterie (+). Zapojení obou baterií
překontrolujte.
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Zapojení překontrolujte

Zapojení baterie

Obr. 27: Odšroubujte šroubky sedačky.
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Obr. 28-29: Nasaďte sedačku a přišroubujte ji.
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Obr. 30: Nabíjecí zásuvka - konektor nabíječky zasunujte do nabíjecí zásuvky opatrně, netahejte při
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vytažení konektoru za kabel nabíječky. Hrozí poškození nabíječky nebo nabíjecí zásuvky. Používejte jen
originální nabíječku určenou k tomuto vozítku!
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Nabíjecí zásuvka
Nabíjejte 8-10 hod / max. 15 hod

OVLÁDACÍ PRVKY

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! Doba nabíjení činí 8-12 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.
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DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
Do ovladače vložte 2 mikrotužkové baterie R3 AAA. Pozor na správnou
polaritu + / - SYNCHRONIZACE AUTÍČKA S DÁLKOVÝM OVLADAČEM
Vypněte 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.
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