Postup montáže

1. Montáž kol

4. Montáž čelního skla

Nejprve rozlište přední kola od zadních. Poté postupně nasaďte na
přední nápravu podložku a přední kolo a pevně zajistěte závlačkou.
Kryt kola zaklapněte do zářezu předního kola.
Poté postupně nasaďte na zadní nápravu podložku a zadní kolo,
zajistěte závlačkou a zacvakněte kryt kola do zářezu zadního kola.
Stejným způsobem pak namontujte přední a zadní kola na druhé
straně.

Nasaďte čelní sklo do pozice karoserie a pevně jej zasuňte.

Varování
Montáž dílů a seřizování vozu a údržbu pohyblivých částí mohou provádět pouze
dospělí mimo dosah dětí.
Děti do 36 měsíců nemohou auto používat, protože obsahuje mnoho malých dílů.
Děti se při používání auta musí připoutat bezpečnostním pásem. Udržujte auto mimo
dosah ohně.
Děti mohou výrobek používat pouze s dozorem dospělých a dospělý nemůže během
používání odcházet.
Nikdy nedovolte, aby děti stály nebo si hrály na pedálu nebo v autíčku.
Akumulátor mohou nabíjet pouze dospělí. Před prvním použitím se musí výrobek nabít.
Obalové materiály, jako jsou igelitové sáčky, uchovávejte mimo dosah dětí. Předejdete
tak případným nechtěným nehodám jako například udušení.
Nikdy nepoužívejte díly od jiných výrobců.
Nikdy nenechte děti hrát si s nabíječkou.
Nikdy nepoužívejte výrobek s větším zatížením než je 25 kilogramů.
Příslušné věkové rozmezí výrobku je 37- 95 měsíců.
Počet připojeného napájení výrobku nesmí nikdy přesáhnout doporučené číslo.

Upozornění k použití:

Odstranění potíží
Analýza
Řešení
Druh
-------------------------------------------------------------------------------------------Auto nemůže
nastartovat.

Nízké napětí baterie;
Ochrana elektrických zařízení;
Nesprávné stisknutí spínacího tlačítka;
Vypadnutí napájecího konektoru;
Porucha baterie;
Poškození elektrických zařízení;
Porucha generátoru;

Plně nabijte baterii;
Po několika minutách vůz použijte;
Používejte vůz podle pokynů;
Znovu nainstalujte konektor;
Vyměňte baterii;
Vyměňte elektrické zařízení;
Vyměňte generátor;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Baterii nelze
nabít.

Vypadnutí konektoru baterie;

Znovu zapojte konektor;

Nabíječka nenabíjí;

Znovu připojte nabíječku;

Porucha nabíječky;

Vyměňte nabíječku;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Auto má krátký
dojezd.

Nedostatečně nabitá baterie;

Znovu plně nabijte baterii;

Často používaná baterie;

Vyměňte baterii;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Při nabíjení se objevuje
mírný hluk a teplo vozu.

Chemická reakce;

Normální reakce;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Montáž zpětných zrcátek
Rozlište levé zrcátko od pravého. Poté vložte zrcátka do otvorů
na dveřích.

Nikdy nepoužívejte výrobek v takových nebezpečných zónách, jako je ulice, silnice,
Často používaná baterie;
Výměna baterie;
sráz nebo v blízkosti vodní nádrže.
Auto jede pomalu Baterie je vybitá;
Nabití baterie;
Nikdy neměňte obvod a další elektrická zařízení.
Přetížení;
Snížení zatížení pod 25 kilogramů;
Nikdy nepoužívejte dálkové ovládání za deště nebo ve vodě, nikdy nelijte do vozu vodu
Nerovný jízdní povrch;
Jezděte na rovném povrchu;
nebo jinou tekutinu, chraňte výrobek před ohněm, jinak dojde k poškození vozu.
Výrobek může používat pouze jedno dítě a jeho hmotnost nesmí překročit 25 kilogramů.
Pokud produkt dlouho nepoužíváte vypněte napájení a odpojte baterii.
Vzhledem k tomu, že výrobek má nabíječku baterií, zkontrolujte, zda není plášť kabelu,
zástrčky a jiné
části poškozeny. V případě poškození nechte díly opravit.
Před použitím by rodiče dětí měli zkontrolovat, zda jsou všechny součásti v pořádku,
Výrobek musí sestavit dospělá osoba! Před montáží jsou šrouby a kolíky svými ostrými
v případě poškození nechat tyto části opravit.
hroty nebezpečné.
Po určité době používání výrobku by rodiče měli promazat olejem železné části, aby
nezrezivěly. Vyhněte se s výrobkem blízkosti ohně a ukládejte ho v rovné poloze na
temná místa. Výrobek skladujte ve vnitřních prostorách nebo ho zakrývejte
voděodolnou plachtou, aby byl chráněn před nepříznivým počasím.
Rodiče by měli výrobek uchovávat mimo dosah horkých předmětů, jako jsou kamna a
topení, jinak by mohlo dojít k roztavení jeho plastových částí; měli by výrobek
Akumulátor nabíjejte méně než 10 hodin, jinak se akumulátor navždy poškodí.
uchovávat mimo dosah hořlavých předmětů při nabíjení, jinak by mohlo dojít k
Při nabíjení zasuňte zástrčku stejnosměrného proudu do zásuvky, nabíječku zasuňte do
požáru.
zástrčky; během nabíjení výrobek nikdy nepoužívejte.
Rodiče by měli čistit povrch auta jemným suchým hadříkem nebo čistit plastové díly
Výrobek lze používat po dobu jedné hodiny, přičemž doba nabíjení je 8-10 hodin. Nesmí
nevoskovým nábytkovým leštidlem; neměli by čistit plastové díly chemickými
přesáhnout více než 18 hodin.
roztoky nebo čistit auto vodou; Děti nesmí jezdit v mokrém nebo deštivém počasí,
Je běžné, že se nabíječka a akumulátor při nabíjení zahřívají (teplota pod 60 stupňů).
jinak dojde k poškození generátoru, obvodového systému a baterie vozu.
Konektor nikdy nesmí přijít do styku s vodou, aby nedošlo ke zkratu.
Pokud výrobek nepoužíváte, rodiče by měli vypnout napájení automobilu a dát
Používejte vlastní nabíječku výrobku, jinak dojde k poškození nebo zkratu nabíječky a
všechny spínače do polohy "STOP" nebo "OFF".
akumulátoru.
Rodiče nesmí používat pojistku, která neodpovídá schváleným specifikacím.
Pokud produkt delší dobu nepoužíváte, nabijte jej.
Rodiče by neměli měnit strukturu výrobku a obvodový systém a měli by nechat
výrobek zkontrolovat a opravit odborníky nebo pod vedením odborníků.

Údržba a servis

2. Montáž volantu
Nejprve vyjměte šrouby a matice z hřídele řízení.
Po připojení vodičů zasuňte volant na hřídele.
Poté do otvoru vložte šrouby a upevněte je maticemi.

6. Zapojení napájecího kabelu
Připojte k baterii napájecí kabel. Poté zapněte
napájení a zkontrolujte obvody.

3. Montáž dveří
Rozlište levé dveře od pravých. Konvexní část na spodní straně
dveří srovnejte s konkávní částí karoserie, přičemž panty dveří
musí být zasunut do karoserie, poté je upevněte šrouby.

7. Montáž sedadla
Sedadlo zarovnejte s pozicí na karoserii. Pak ho
upevněte šrouby.

Poznámky k nabíjení:

Kroky nabíjení jsou následující:
Krok 1 : Najděte nabíjecí otvor pod autosedačkou.
Krok 2: Vložte zástrčku nabíječky do otvoru.
Krok 3: Připojte nabíječku do zásuvky.

Relevantní materiály: PP plasty, k-karagenan, generátor,
akumulátor a litinové odlitky.

Varování: Noste ochrannou výstroj (doporučujeme přilbu), nepoužívejte v silničním
provozu. Varování: Tato hračka je nevhodná pro děti do 3 let vhledem k její maximální rychlosti
Varování: Nepoužívejte tuto hračku jinde než na soukromých pozemcích se souhlasem vlastníka,
jinak vzrůstá riziko nehody. Varování: Používejte pod dohledem dospělé osoby. Tuto hračku
používejte s opatrností , neboť je zapotřebí dovednosti, aby se předešlo pádům a kolizím, které
by mohly způsobit zranění uživatele nebo jiných osob.
Platí pouze pro konfiguraci s dálkovým ovladačem: Dálkový ovladač pracuje na frekvenci 2,4 GHz.
Tímto MaDe, spol. s r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení č.: 5688 (12392, 12532) jsou v souladu
se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové
adrese: www.madehracky.cz. Zařízení je bezpečné za podmínek jeho použití podle přiloženého
návodu k obsluze. Toto zařízení lze provozovat v ČR volně podle ČTÚ Všeobecné oprávnění č. VOR/
10/01.2019-1 a v SR podle Všeobecného povolenia Telekomunikačného úradu
Slovenskej republiky č. VPR-17/2012.

"Mercedes-Benz"
a design uvedeného výrobku
podléhají ochraně duševního vlastnictví společnosti Daimler AG.
Společnost Pinghu Qileshi Baby Carrier Co., Ltd. je používá na základě licence.

