DĚTSKÝ ELEKTRONICKÝ
TRAKTOR

• Vhodné pro děti od 3 let
• Maximální hmotnost uživatele: 30 kg

�VAROVÁNÍ

Přívěs tohoto výrobku je pouze pro dekoraci. Přeprava osob
nebo věcí na něm je zakázána!

VAROVÁNÍ Produkt musí být sestaven dospělou osobou!

UŽIVATELSKÝ NÁVOD
s pokyny pro montáž

Před použitím si pozorně přečtěte celý tento návod!
Uschovejte tuto příručku pro její následné použití. Obsahuje důležité informace.
Před prvním použitím nabijte baterii po dobu nejméně 4-6 hodin, ale ne více než 10 hodin.

a

O vašem novém vozidle

O nákupu vašeho nového vozidla.
Toto vozidlo poskytne vašemu dítěti mnoho kilometrů zábavy. Abychom
vám i vašemu dítě zajistili bezpečnou jízdu, žádáme vás, abyste si pozorně
přečetli tuto příručku a uchovali ji pro případné další použití.
Postupujte podle doporučení v této příručce, jsou navržena tak, aby zlepšila
bezpečnost a provoz vašeho vozidla a jeho uživatele.

Specifikace
Baterie

�----------.-------- r----------,
12V 4,5Ah X1

Vstup
nabíječky

12V 500mA

Motor

390-16000

12V 7Ah X1

12V 700mA~1 000mA
V závislosti na místním napětí

390-16000

Vhodný věk:

3+

Doba nabíjení:

8~12 hodin

Nosnost:

Do 30 kg

Rozměr vozu:

s přívěsem 1365 x 500 x 525 mm
bez přívěsu 845 x 500 x 525 mm

Rychlost:

3-8 km/h

A

INFORMACE O BATERIÍCH

Baterie, které nejsou určeny k nabíjení, se nesmí dobíjet.
Používáte-li vyměnitelné dobíjecí baterie, musí být nabíjeny pouze pod dohledem dospělé osoby.
Před nabíjením vyjměte z výrobku dobíjecí baterie.
Nemíchejte staré a nové baterie. Nemíchejte mezi sebou různé typy baterií: alkalické, standardní
(uhlík-zinek) nebo dobíjecí (nikl-kadmium).
• Vložte baterie tak, jak je uvedeno uvnitř přihrádky na baterie. Mínus na mínus, plus na plus.
• Pokud vůz dlouho nepoužíváte vyjměte baterie. Vybité baterie vždy vyjměte z výrobku. Únik baterie
a následná koroze mohou tento výrobek poškodit. Baterie bezpečně zlikvidujte.
• Nikdy nezkratujte svorky baterie.

•
•
•
•

Seznam součástí
čís.

NÁZEV DÍLU

MNOŽSTVÍ (ks)

POZNÁMKA

BEZ PŘÍVĚSU

S PŘÍVĚSEM

Karoserie vozidla

1

1

Normální kolo

2

4

Hnací kolo

2

2

Podložka Ø10

2

4

Pojistná matice

4

6

Kryt normálního kola

2

4

Kryt hnacího kola

2

2

Volant

1

1

Matice Ø5

1

1

Strojní šroub M5X30 Sedadlo 1

1

Šroub s plochou hlavou Ø4 x 12

1

1

Tažné zařízení

5

5

Šroub s plochou hlavou Ø4 x 12

\

1

je-li součástí přívěs

Průchodka

\

12

je-li součástí přívěs

Náprava přívěsu

\

2

je-li součástí přívěs

Šroub přívěsu

\

1

je-li součástí přívěs

Podpora přívěsu

\

1

je-li součástí přívěs

Přívěs

\

1

je-li součástí přívěs

Boční zábradlí

\

1

je-li součástí přívěs

Přední zábradlí

\

2

je-li součástí přívěs

Výfuk

\

1

je-li součástí přívěs

Klíč

1

1

Nabíječka

2

2

Dálkový ovladač

1

1

Podložka Ø8

1

je-li součástí

C

Diagram součástí
Potřebné montážní nástroje:

Šroubovák
(není součástí balení)
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Bezpečnost

PREVENCE ZRANĚNÍ A ÚMRTÍ:
• NIKDY NENECHÁVEJTE DÍTĚ BEZ DOZORU. JE NUTNÝ PŘÍMÝ DOHLED DOSPĚLÉ OSOBY.
Když je dítě ve vozidle, mějte ho vždy na dohled.
• Tuto hračku je třeba používat s velkou opatrností, protože je potřeba určitých dovedností, aby se
předešlo pádům nebo srážkám způsobujícím újmu uživateli nebo třetím osobám.
• Je třeba nosit ochranné pomůcky.
• Nikdy nepoužívejte vozidlo na silnicích, v blízkosti automobilů nebo v blízkosti strmých svahů,
schodů, bazénů nebo jiných vodních nádrží.
• Vždy noste boty, vždy seďte na sedadle.
• Nepoužívejte v provozu.
• Tato hračka není vhodná pro děti do 36 měsíců kvůli její maximální rychlosti; Maximální možné
zatížení je 30 kg.
• Tato hračka nemá brzdu.
",)

� VAROVÁNÍ:
• NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ! Nevhodné pro děti do 36 měsíců.
• Musí být smontováno dospělou osobou.
Pravidla pro bezpečnou jízdu
• Děti mohou jezdit pouze v bezpečných prostorách:
- Nikdy nepoužívejte na silnici, v blízkosti motorových vozidel, na trávníku, na strmých svazích,
schodech nebo v jejich blízkosti, bazénů nebo jiné vodní útvarů;
• Používejte tuto hračku pouze na rovných plochách. Např. uvnitř domu, na zahradě nebo na hřišti.
• Nikdy nepoužívejte vozidlo za tmy. Dítě by mohlo mít nehodu a narazit do neočekávané překážky.
Vozidlo používejte pouze ve dne nebo v dobře osvětleném prostředí.
• Je zakázáno měnit obvody nebo přidávat další elektrické díly.
• Pravidelně kontrolujte vodiče a spoje vozidla.
• Když je vozidlo v pohybu, nenechte žádné dítě, aby se dotýkalo kol, nebo aby bylo v jejich blízkosti.
• Toto vozidlo má nastavitelné bezpečnostní pásy. Prosím, poučte děti, jak zapnout bezpečnostní pás
tak, aby zajistil bezpečnost.
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Připojení tažného zařízení a hnacího kola
Otočte karoserii vozidla vzhůru nohama.
1. Namontujte tažné zařízení přívěsu
na karoserii vozidla.
2. Vložte čtyři šrouby s plochou
hlavou Ø4x12 přes spojovací
článek přívěsu do karoserie
vozidla a utáhněte šroubovákem.

zadní náprava ze spodu

0
1

zadní náprava ze spodu

3. Nasuňte hnací kolo na zadní nápravu. Zajistěte, aby hnací kolo bylo v souladu s převodovkou.
4. Na zadní nápravu nasaďte podložku Ø8.
5. Utáhněte pojistnou matici na konci osy zadní nápravy.
Opakujte kroky 3-6 pro druhé hnací kolo.
6. Nasaďte na hnací kolo kryt.

Připevnění zadního kola a volantu
Přední náprava zespodu

0

1

1. Nasuňte podložku Ø10 na přední nápravu.
2. Nasuňte normální kolo na přední nápravu.
3. Nasuňte podložku Ø8 na přední nápravu.
4. Konec přední nápravy utáhněte pojistnou matici.
5. Nasaďte kryt kola na hnací kolo.
Opakujte i na druhém předním kole.
6. Nasaďte volant na konec řídící tyče.
7. Zarovnejte otvory na volantu s otvory na řídící tyči a
vložte šroub M5x3O.
8. Nasaďte matici na opačný konec šroubu a šroubovákem
utáhněte.

Připevnění výfuku a zapojení napájení
1. Nasaďte výfuk do otvoru na pravé straně
karoserie vozidla a zatlačte, dokud
neuslyšíte zacvaknutí.
2. Zapojte červený konektor na karoserii
vozidla do červeného konektoru z baterie.

Zadní náprava shora

0-

Připevnění sedadla a přívěsu

8-i
0

î
1

1. Nasaďte sedadlo na karoserii vozidla.
2. Vložte pět šroubů s kulatou hlavou
Ø4x12 a utáhněte.

Pohled zezadu

Připojení přívěsu (je-li ve výbavě)
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Otočte přívěs vzhůru nohama.
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Pohled na přívěs zespodu

3. Připevněte podpěru přívěsu k tělu
přívěsu.
4. Vložte osm šroubů s plochou
hlavou Ø4x12 a utáhněte.

Připojení zábradlí a kola přívěsu (pokud je výbavě)
Otočte přívěs

O_

1. Připevněte k sobě boční
zábradlí k přednímu zábradlí
2. Připevněte zábradlí k přívěsu.
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3. Utáhněte matici na konci nápravy přívěsu.
4. Nasuňte podložku Ø8 na nápravu přívěsu.
5. Na nápravu přívěsu nasuňte normální kolo (z vnější strany).
6. Nasuňte na nápravu přívěsu podložku Ø10.
7. Nasuňte na nápravu přívěsu průchodku.
8. Vložte nápravu přívěsu do otvoru na jedné straně přívěsu a vysuňte skrze
otvory na druhé straně přívěsu.

Připojení přívěsu k vozidlu (je-li ve výbavě)

0

1

D
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1

1. Nasuňte na nápravu přívěsu průchodku.
2. Nasuňte na nápravu přívěsu podložku Ø10.
3. Na nápravu přívěsu nasuňte normální kolo (vnější stranu).
4. Nasuňte na nápravu přívěsu podložku Ø8.
5. Utáhněte klíčem matici na konci nápravy přívěsu.
Tip: K utažení pojistných matic na obou stranách nápravy přívěsu byl dodán
náhradní klíč.
6. Nasaďte na kola kryty kol.
7. Připevněte sestavu přívěsu k
závěsu na karoserii vozidla.
8. Vložte šroub přívěsu a zatlačte na
něj, dokud neuslyšíte "cvaknutí".

(Il

Před první jízdou
DŮLEŽITÉ

Při změně rychlosti nebo
směru jízdy, vždy
zastavte vozidlo, aby
nedošlo k poškození
převodů a motoru.

1. Tlačítko start: Zapínání a vypínání vozidla.
2. Vysoká / nízká rychlost, změna jízdy vpřed a vzad:
Změní směr, kterým se vozidlo pohybuje, zepředu dozadu.
• Chcete-li, aby vozidlo jelo rychle vpřed, posuňte páčku do horní polohy.
• Chcete-li, aby vozidlo jelo vpřed pomalu, posuňte páčku do střední polohy.
• Chcete-li, aby vozidlo couvalo, posuňte páčku do polohy dolů.
RADA: Vozidlo je konstruováno tak, aby při couvání jelo pouze nízkou rychlostí.
3. Spínač světel: Rozsvítí a vypne světla vozidla
4. Nožní pedál:
• Chcete-li vozidlo rozjet, stiskněte pedál dolů.
• Chcete-li zabrzdit nebo zpomalit, uvolněte tlak z pedálu.
5. Tlačítko klaksonu: Stiskněte pro přehrání zvuku klaksonu nebo zvuku.

Použití přehrávače

B

C

D

E

A. USB slot (podporuje maximálně 15 GB)
B. Změna zvukového vstupu (z Bluetooth: YJ-XLHP-BT nebo USB)
C. Přehrát / Další
D. Snížení hlasitosti
E. Zvýšení hlasitosti
F. Displej baterie: Při zastavení vozidla zobrazuje úroveň stavu baterie.
Když zbývá jeden indikátor, nabijte baterii, prosím.
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Použití dálkového ovladače (je-li ve výbavě)

Tlačítko vpřed

Tlačítko brzdy

Tlačítko zpět

Tlačítko vpravo

Tlačítko pro výběr rychlosti

Indikátor
rychlosti

Tlačítko vlevo

Vložení baterií do ovladače

Otevřete na zadní straně ovladače kryt přihrádky na baterie a vložte dvě baterie
AAA (LR03).
RADA: Baterie nejsou součástí balení. Informace o bateriích naleznete na straně 1.

1. Navázání spojení
Stiskněte dlouze tlačítka vpřed a vzad po dobu asi 3 sekund, indikátor rychlosti
začne blikat. Pak zapněte vozidlo, indikátor rychlosti se dlouze rozsvítí, což
znamená, že připojení bylo úspěšné. Pokud indikátor rychlosti nereaguje,
znamená to, že připojení se nezdařilo. Vyměňte baterie a zkuste to znovu.
2. Brzdové tlačítko
Stiskem tlačítka vozidlo zastavíte. Opětovným stiskem brzdu uvolníte.
3. Tlačítko pro výběr rychlosti
Řídí vozidlo tak, aby se pohybovalo nízkou, normální nebo vysokou rychlostí.
RADA: Tento přepínač nebude fungovat, když bude vaše vozidlo couvat.

POZNÁMKA:

• Ponecháte-li dálkový ovladač asi 10 sekund v nečinnosti, automaticky se vypne.
• Po výměně baterií dálkového ovladače se znovu navažte spojení.

Nabíjení

VAROVÁNÍ

BATERII MŮŽE NABÍJET A DOBÍJET POUZE DOSPĚLÁ OSOBA!

�VAROVÁNÍ

Tento výrobek je opatřen ochranou během nabíjení: při nabíjení budou všechny
funkce vozidla vypnuty. Pouze dospělý může nabíjet a dobíjet baterii!
• Během nabíjení musí být vypínač v pozici „vypnuto“ (OFF).
• Před prvním použitím byste měli baterii nabíjet po dobu 4-6 hodin. Nedobíjejte více než 10
hodin, aby nedošlo k přehřátí nabíječky.
• Když vozidlo začne jezdit pomalu, nabijte baterii.
• Po každém použití nebo jednou měsíčně nabijte baterii minimálně po dobu 8 až 12 hodin,
maximálně však 20 hodin.
• Používejte pouze dobíjecí baterii a nabíječku dodávanou s vozidlem. Nikdy nepoužívejte
baterii nebo nabíječku jiné značky. Použití jiné baterie nebo nabíječky může způsobit požár
nebo výbuch.
• Nepoužívejte baterii ani nabíječku k žádnému jinému výrobku.

1. Zapojte konektor nabíječky do vstupní zásuvky. (pod sedadlem)
2. Zapojte zástrčku nabíječky do zásuvky ve zdi. Baterie se začne nabíjet.

Průvodce odstraňováním potíží
Problém
Vozidlo nejede

Vozidlo nejede
dostatečně dlouho

Vozidlo jede pomalu

Vozidlo potřebuje
roztlačit

Obtížné přeřazování

Hlasité skřípání nebo
klapání vycházející z
motoru nebo převodovky.
Baterie se nenabíjí

Nabíječka se při
dobíjení zahřívá

Řešení

Možná příčina
Baterie je vybitá.

Dobijte baterii.

Tepelná pojistka se vypnula.

Resetujte pojistku, viz <pojistka>.

Konektor baterie nebo vodiče
jsou uvolněné.

Zkontrolujte, zda jsou konektory baterie do sebe
pevně zapojeny. Pokud jsou v okolí motoru vodiče
uvolněné, obraťte se na svého distributora, prosím.

Baterie dosloužila.

Vyměňte baterii, obraťte se na svého distributora.

Elektrický systém je poškozen.

Obraťte se na svého distributora, prosím.

Motor je poškozen.

Obraťte se na svého distributora, prosím.

Baterie je vybitá.

Zkontrolujte, zda jsou při dobíjení konektory
baterie do sebe pevně zapojeny.

Baterie je stará.

Vyměňte baterii, obraťte se na svého distributora.

Baterie je vybitá.

Dobijte baterii

Baterie je stará.

Vyměňte baterii, obraťte se na svého distributora.

Vozidlo je přetížené.

Snižte hmotnost na vozidle.

Vozidlo se používá v
nepřiměřených podmínkách.

Nepoužívejte vozidlo v nepříznivých
podmínkách, viz <bezpečnost>.

Špatný kontakt vodičů nebo
konektorů.

Zkontrolujte, zda jsou konektory baterie do sebe
pevně zapojeny. Pokud jsou v okolí motoru vodiče
uvolněné, obraťte se na svého distributora, prosím.

"Studený spoj" na motoru.

Studený spoj znamená, že elektrická energie není
dodávána do koncové svorky a vozidlo potřebuje
opravu. Obraťte se na svého distributora, prosím.

Snažíte se řadit, když je
vozidlo v pohybu.

Vozidlo úplně zastavte a přeřaďte,
viz <Užíváte své nové vozidlo>

Motor nebo převody jsou
poškozené.

Obraťte se na svého distributora, prosím.

Konektor baterie nebo
konektor adaptéru je uvolněný.

Zkontrolujte, zda jsou konektory baterie do
sebe pevně zapojeny.

Nabíječka není zapojena.

Zkontrolujte, zda je nabíječka baterií
zapojena do funkční zásuvky.

Nabíječka nefunguje.

Obraťte se na svého distributora, prosím.

Je to normální a není důvod
k obavám.

Dříve než zavoláte, přečtěte si pečlivě celou tuto příručku a tabulku s průvodcem pro řešení potíží.
Pokud stále potřebujete pomoc s vyřešením problému, kontaktujte svého distributora, prosím.

Údržba
• Je povinností rodičů před použitím zkontrolovat hlavní části vozidla a
všechny součásti. Kvůli možnému nebezpečí musí pravidelně kontrolovat,
baterii, nabíječku, kabely nebo vodiče, zástrčku, dále musí ověřit, že jsou
šrouby dotažené. V případě zjištění poškození nesmí být tato hračka
používána, dokud nebude poškození řádně odstraněno.
• Dbejte na to, aby plastové části vozidla nebyly prasklé nebo poškozené.
• Příležitostně promažte lehkým olejem pohyblivé části, například kola.
• Vozidlo zaparkujte v interiéru nebo jej přikryjte plachtou, abyste jej
ochránili před vlhkým počasím.
• Udržujte vozidlo mimo dosah zdroje tepla, jako jsou kamna a ohřívače.
Plastové díly se mohou roztavit.
• Po každém použití baterii nabijte. S baterií může manipulovat pouze
dospělá osoba. Pokud vozidlo nepoužíváte, dobíjejte baterii alespoň jednou
měsíčně.
• Neumývejte vozidlo hadicí. Neumývejte vozidlo vodou a mýdlem.
Nejezděte s vozidlem za deštivého nebo zasněženého počasí. Voda
poškodí motor, elektrický systém a akumulátor.
• Čistěte vozidlo měkkým suchým hadříkem. Chcete-li obnovit lesk
plastových dílů, použijte nevoskové leštidlo na nábytek. Nepoužívejte vosk
na auta. Nepoužívejte abrazivní čistící prostředky.
• Nejezděte s vozidlem v prachu, písku nebo jemném štěrku, který by mohl
poškodit pohyblivé části, motor nebo elektrický systém.
• Pokud vozidlo nepoužíváte, je třeba vypnout veškerý elektrický zdroj.
Vypněte vypínače a odpojte připojení baterie
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Pojistka
Baterie je vybavena tepelnou pojistkou s klidovou pojistkou, která automaticky vypne a
přeruší veškeré napájení vozidla, pokud dojde k přetížení motoru, elektrického systému
nebo baterie. Pojistka se resetuje a napájení se obnoví po vypnutí jednotky na 20 sekund
a jejím opětovném zapnutí. Pokud se tepelná pojistka při běžném používání opakovaně
vypíná, může být nutná oprava vozidla. Obraťte se na svého distributora.
Chcete-li se vyhnout ztrátě energie, postupujte podle těchto pokynů:
• Vozidlo nepřetěžujte.
• Za vozidlem nic netahejte.
• Nejeďte po strmých svazích.
• Nenajíždějte do pevných předmětů. Mohlo by to způsobit protáčení kol a přehřátí motoru.
• Nejezděte ve velmi horkém počasí, součásti se mohou přehřát.
• Nedovolte, aby se voda nebo jiné kapaliny dostaly do kontaktu s baterií nebo jinou
elektrickou součásti.
• Nemanipulujte s elektrickým systémem. Mohlo by dojít ke zkratu, který by způsobil vypnutí
pojistky.

Likvidace baterie

-

• Uzavřená olověná baterie musí být recyklována nebo zlikvidována způsobem
šetrným k životnímu prostředí.
• Nevhazujte olověnou baterii do ohně. Baterie může explodovat nebo vytéct.
• Olověný akumulátor nevyhazujte do běžného domácího odpadu. Spalování,
skládkování nebo míchání uzavřených olověných baterií s domácím odpadem je
zákonem zakázáno.

Naše výrobky jsou vhodné pro ASTM F963; GB6675; Normy EN71 a EN62115.

Varování: Noste ochrannou výstroj (doporučujeme přilbu, pevnou obuv
atd.), nepoužívejte v silničním provozu.
Varování: Tato hračka je nevhodná pro děti do 3 let vzhledem 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.

