Vážený zákazníku ,

DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE A VĚNUJTE POZORNOST !

Děkujeme za nákup vozítka v našem obchodě.
Vozítko sestavte dle originálního manuálu ,který najdete v krabici a podle našeho foto-návodu který najdete na našich stránkách :
přímo u daného produktu, který jste zakoupili nebo na https://www.carforkids.cz/page/navody-k-sestaveni-a-pouziti kde si
vyberete ze seznamu své autíčku podle kódu zboží a návod si otevřete.
Sestavujte a postupujte přesně podle po sobě jdoucích fotografií. Čtěte pozorně všechny psané informace. Sestavujte nejlépe ve
dvou lidech. ( Pokud nemáte přístup k internetu ihned nás informujte –pošleme Vám návod v tištěné podobě)Před montáží
všechny díly vozítka vybalte z krabice na rovnou plochu (např. desku opatřenou dekou). Po sestavení a olepení nálepkami (pokud
jsou součástí) doporučujeme ošetřit vozítko sprejem oživovač plastů ( koupíte v drogerii),který oživí plast a odstraní nečistoty a
případné čmouhy z výroby.U všech těchto výrobků se jedná o skládání stavebnice – tudíž budete potřebovat při skládání
plastových komponentů. Např. ostrý nožík,slabý pilník, olejíček nebo vazelínu aby díly do sebe dobře zapadli. Toto provádějte
rozumnou silou a při pokojové teplotě. Ne v zimě a v chladném prostředí. V zimním období a při teplotách pod bodem mrazu
vozítko nejprve nechte před sestavováním několik hodin při pokojové teplotě.( zabráníte tak možnosti prasknutí plastů)Veškeré
obaly (papírové i igelitové) odborně zlikvidujte a ukládejte mimo dosah dětí , aby se zabránilo jejich udušení.
Po sestavení dejte vozítko nabíjet na 5 hodin – všechny vypínače musí být v nulové poloze.( OFF- vypnuto)Při vybití vozítka a
dalším nabíjení baterii nabíjejte 8-12 hod. POZOR!! Nikdy nenabíjejte baterie déle než 15 hod. -hrozí zničení nabíječky i baterií. Při
nabíjení může být nabíječka i baterie teplá, toto je normální. Nabíjení baterie můžou osoby starší 18ti let – nedovolte toto
provádět dětem- hrozí zasažení el. proudem. Nejsou to hračky – nedovolte dětem manipulaci s nimi. Uschovejte nabíječku na
bezpečném místě. Používejte pouze nepoškozené baterie a nabíječky. Před nabíjením překontrolujte nepoškozenost všech
konektorů a ostatních součástí . Používejte baterie a nabíječky stanovené výrobcem vozítka. Při potřebě nových nás neváhejte
kontaktovat, máme pouze originální díly. Nezaměňujte různé tipy baterií a nabíječek a nezasahujte žádným způsobem do
konstrukce baterií a nabíječek. Při manipulaci s nabíječkou dbejte na šetrné zacházení s přívodním kabelem – jeho přelámání a
mechanické poškození není předmětem reklamace.Baterie ve vozítku musí být vždy řádně umístěná a upevněná v držáku a
zajištěná proti vypadnutí.
Všechna naše vozítka obsahují tzv. bezpečné gelové baterie. Pokud vozítko delší čas nepoužíváte dobijte baterii alespoň jedenkrát
měsíčně cca 6hod - prodloužíte tím její životnost.Tímto nedodržením baterii ničíte a bude docházet ke ztrátě kapacity baterie ,
baterie chraňte před mrazem. životnost baterie je 200 nabíjecích cyklů . V případě nedodržení výše uvedených rad může byt nižší.
Upozorňujeme: Baterie jsou spotřební zboží s omezenou životností. Životnost výrobku je dána intenzitou používání a způsobem
péče o výrobek. Životnost nemůže být zaměňována se záruční dobou. Při intenzivním užívání výrobku může být životnost nižší, než
záruční doba.Prodávající upozorňuje kupujícího, že v souladu s občanským zákoníkem (paragraf 619 ods.2) se záruka nevztahuje na
opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním. ( Délka záruční doby na baterie tedy není totéž co délka životnosti baterie,
neboť postupný úbytek kapacity je důsledkem běžného opotřebení při užívaní baterie) Všechny námi dodávané typy baterií
splňují normy CE, EN71 , EN62115.
Likvidace starých a nefunkčních baterií :
Staré a nefunkční baterie musí být zlikvidovány způsobem šetrným k životnímu prostředí a předány k recyklaci odborné firmě
(např. pobočce sběrných dvorů technických služeb , sběrně sběrných surovin , nebo do jakékoliv prodejny s bateriemi , tyto jsou
povinny odebrat baterii ze zákona) .
Důležité upozornění k používání !
Směr jízdy dopředu/dozadu , dozadu/dopředu měňte až po úplném zastavení vozítka – né při jízdě ! Prudké přepínání směru
jízdy při jízdě může mít za následek stržení ( vylámání ) ozubených tvrzených silonových koleček v převodové skříni . Mechanické
poškození není předmětem reklamace. Toto dětem názorně předveďte a vysvětlete.Vypínače a přepínače vypínejte a přepínejte
pouze prstem a mírným tlakem – bez úderů do nich a prudkého přepínání.Toto dětem názorně předveďte a vysvětlete.Je-li
vozítko vybaveno zvuky ,hudbou ,klaksony či MP3 jde o doplňkovou výbavu k používání pouze pro hobby použití.Nejde trvale
používat . např. bude-li dítě sedět ve vozítku celé odpoledne a pouštět zvuk a hudbu může dojít k jejímu nevratnému poškození. (
vozítko nelze zaměňovat a používat jako radiopřijímač !)
Dodržení těchto několika pokynů předejdete zbytečným starostem s opravou vozítka a prodloužíte tím jeho životnost.

Prohlášení o shodě : prohlašuji že tento výrobek odpovídá směrnicím EU o bezpečnosti EN71 , EN62115 , CE.

! PROSÍM OTOČTE A DŮKLADNĚ ČTĚTE !

Rady k odstranění závad v případě že nejde nabít baterie nebo vozítko nejede :
1/ Zkontrolujte zda máte řádně zastrčenou nabíječku ve fungující zásuvce.Pokud sami dokážete multimetrem přeměřit nabíječku
učiňte tak ( nabíječka 6V by měla ukazovat napětí 7-10V , nabíječka 12V by měla ukazovat 13-19V aby dokázali řádně nabít baterii).
V případě že toto neovládáte svěřte přeměřeni odbornému servisu.Dále je potřeba změřit vzrůstající tendenci nárůstu nabíjení
kapacity baterie , rovněž multimetrem. V případě že nezjistíte nárůst nabíjení na kontaktech baterie , máte zřejmě poškozený
nabíjecí člen umístěný ve vašem vozítku – např. nečistoty , prach nebo mechanicky poškozený člen.Udržujte ho v čistotě
popřípadě občas prostříkněte sprejem pro údržbu el. kontaktů.
2/ Zkontrolujte pevnost konektorů na bateriích ( musí být pevné nesmí se hýbat ) , také pevnost všech spojů motorů, kabelů a
spínačů.
3/ Zkontrolujte pojistku : pokud je skleněná trubičková – doporučujeme výměnu i když bude na první pohled neporušená – plíšek
v pojistce nemusí mít dotek s kovovým koncem pojistky . Hodnota pojistky musí být v rozmezí 10-15A ( vyznačeno na pojistce ,
nedávejte silnější než je ve vozítku). Pojistky koupíte běžně v prodejnách elektro. Pokud je pojistka samoresetovací – ( cca 2 x 2cm
) měla by opět sepnout zhruba po 20ti vteřinách po jejím přehřátí či výpadku. Tato pojistka má vstup a výstup ,je to na ní
vyznačené. V případě vadné samoresetovací pojistky se obraťte na svého prodejce.
Upozornění pro bezpečnost Vašeho dítěte
Vozítka jsou vhodná pro děti od 3 let. Při jízdě vždy používejte ochrannou přilbu. Jízda dítěte ve vozítku – pouze pod dohledem
osoby starší 18ti let. Sestavení , uvedení do provozu, nabíjení baterie a kontrolu vozítka musí vždy provádět osoba straší 18ti let.
Zákaz jízdy dětských vozítek na silnicích a v blízkosti silnic a cest pro motorová vozidla.Zákaz jízdy na mokrém , blátivém , velmi
prašném ,písčitém , zmrzlém a zasněženém povrchu. Rovněž zákaz jízdy za deště a na cestě s úhlem sklonu více než 12°.Čištění
vozítka provádějte pouze suchým nebo navlhčeným hadříkem.Při mytí vozítka vodou nebo při jeho zmoknutí či vystavení velké
vlhkosti ( např. při uskladnění venku ve vlhku ) může dojít k nenahraditelnému poškození el. součástí. Vozítka nesmí používat děti
přesahující věkovou i váhovou kategorii udanou výrobcem.Je zakázáno zasahovat do elektro-soustavy , do konstrukce stroje nebo
přidávat vlastní komponenty.
Před prvním použitím dítěti řádně vozítko předveďte a vysvětlete jeho používání, pro jeho bezpečnou jízdu. V případě že je
autíčko vybaveno bezpečnostními pasy připoutejte ho.Po zastavení vozítka vždy přepněte spínač POWER ( zapnuto ) do polohy
OFF( vypnuto) (je-li jím vozítko vybaveno).Je zakázáno se pohybovat v blízkosti a dotýkat se točícího kola vozítka. Nejezděte po
kluzkém a nepevném povrchu, který může způsobit rotaci kola, což může způsobit přehřátí motoru a jeho následné zničení.
Nejezděte za velmi teplého a slunného počasí, toto může přehřát komponenty vozítka.Zabraňte styku vody, technických či jiných
kapalin s baterií a ostatními elektrickými komponenty.Nemanipulujte neodborně s elektrickým systémem , můžete vytvořit zkrat
který způsobí výpadek nebo spálení pojistky , či poškození elektrosoustavy vozítka.
Jednoduchý návod jak rychle objednat náhradní díly k vozítku na www.carforkids.cz
Baterie : zjistěte zda máte ve vozítku jednu nebo dvě baterie – na boční straně baterie najdete údaje V/Ah
( např.6V/4,5Ah …,12V/10Ah …) - tyto důležité údaje napište při objednání
Nabíječka : na čelní straně nabíječky jsou údaje V/mAh ( např. 6V/500mAh , nebo 12V/1000mAh … atd…) uveďte při objednání
spolu s popisem koncovky ( jack , nebo 8 …)
Motory s převodovkou: máte-li vozítko od nás uveďte náš kód zboží ( naleznete ve faktuře , nebo vyhledejte na našich stránkách
– např. CH9935 ,…) . V případě ,že nemáte vozítko od nás uveďte náš kód zboží , přidejte do objednávky foto motoru i převodovky
z obou stran , změřte posuvným měřítkem průměr osy procházející motorem a uveďte Volty/otáčky ( vyznačeno na kovové části
motorku , např.12V/10000ot,…)
Kola: při objednání kol, uvádějte prosím LP ( levé přední ) PP ( pravé přední ) LZ ( levé zadní ) , PZ ( pravé zadní ) . Toto určete
z pohledu řidiče vozítka! Nutné napsat náš kód zboží.
Při objednání uveďte celé jméno a kompletní doručovací adresu včetně tel. čísla .
Objednávky posílejte na email : info@rono.cz
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na tel. č. +420 777 288 882 ve dnech Po – Pá od 8 do 17 hod.
Mimo tuto dobu prosím nevolejte.

Příjemnou jízdu a krásné zážitky s vašim novým vozítkem Vám přeje Tým Carforkids

