
INSTRUKCJA OBSŁUGI

POJAZD NA AKUMULATOR HL368 

GMC Denali HD

Zapoznaj się z treścią poniższej instrukcji 

przed rozpoczęciem montażu oraz użytkowania pojazdu.



LISTA CZĘŚCI

• Przed rozpoczęciem montażu upewnij się, że wszystkie
części znajdują się w opakowaniu.

• Części  wykonane  z  metalu  są  fabrycznie  pokryte
lubrykantem.  Podczas  montażu  zetrzyj  nadmiarową
ilość lubrykantu za pomocą papierowego ręcznika.

Potrzebne narzędzia: Śrubokręt krzyżakowy



ELEMENTY POJAZDU

1. Przedni zderzak 9. Tylne koło x2 17. Akumulator

2. Przedni wspornik 10. Drzwiczki x2 18. Kierownica

3. Przednia oś 11. Tylny wspornik 19. Lusterko boczne x2

4. Przednie koło x2 12. Tylny zderzak 20. Deska rozdzielcza

5. Kołpak x4 13. Drzwi bagażnika 21. Przednia szyba

6. Tylna oś 14. Tylne światła x2 22. Korpus pojazdu

7. Boczny wspornik x2 15. Pałąk 23. Silnik skrętu

8. Napęd x2 16. Fotel 24. Maska pojazdu



MONTAŻ POJAZDU

Umieść  tylny  wspornik  na
spodzie pojazdu. Przykręć go
za pomocą 11 śrubek.

Umieść boczne wsporniki na 
spodzie pojazdu. Przykręć je 
używając po 7 śrubek dla 
każdego z nich.

.

Montaż przednich kół
Nałóż  na  przednią  oś  koło  oraz
podkładkę.  Przez  otwór  w  osi
przełóż  wsuwkę.  Rozegnij
końcówki  wsuwki  na  boki  w
kształcie  litery M, blokując koło.
Powtórz dla drugiej strony.

Montaż tylnych kół.
Nałóż  na  tylną  oś  koło  oraz
nakładkę.  Przez  otwór  w  osi
przełóż  wsuwkę.  Rozegnij
końcówki  wsuwki  na  boki   w
kształcie litery M,  blokując koło.
Powtórz dla drugiej strony.



.

Wepnij kołpak w odpowiednie
miejsce  na  kole.  Krok
powtórz dla każdego z kół.

Połącz  ze  sobą  przewody
wystające  z  kierownicy  z
przewodami  wystającymi  z
korpusu.  Następnie   zamocuj
kierownicę  na  drążku
sterowniczym i dociśnij.

.

Wepnij  przednią  szybę  w
odpowiednie miejsce w korpusie
pojazdu,  następnie  dokręć  ją  za
pomocą 2 śrubek.

Montaż baterii:
Podepnij  przewody w sposób
przedstawiony na rysunku.



Umieść siedzisko we wnęce w
korpusie pojazdu. Dociśnij tył
siedziska do znajdującego się
za nim plastikowego panelu.

Montaż świateł na pałąku:
Wepnij  światła  w  otwory  w
pałąku (zarówno prawy jak  i
lewy reflektor).

Montaż pałąka:
Wepnij  pałąk  w  otwory  w
korpusie  pojazdu  z  prawej  i
lewej strony.

Wepnij  boczne  lusterka  w
przeznaczone do tego otwory po
bokach pojazdu.



• Przycisk S ustala prędkość – 1 znacznik LED to pierwszy bieg,

2 znaczniki LED to drugi bieg, 3 znaczniki LED oznaczają najszybszy bieg.

• Jadąc do tyłu pojazd posiada tylko jedną prędkość.

• Przytrzymaj przycisk P aby zahamować – znaczniki LED będą migotać.

•  Po  10  sekundach  nieaktywności  pilot  przejdzie  w  stan  wstrzymania,

naciśnij jakikolwiek przycisk aby go przebudzić.



UWAGI:

•  Przełącznik  musi  znajdować  się  w  pozycji  OFF  przed

rozpoczęciem ładowania.

• NIE MOŻNA ładować pojazdu dłużej niż 10 godzin – może

to spowodować uszkodzenie akumulatora i ładowarki.

• Każde ładowanie powinno trwać od 8 do 12 godzin.

• Pojazd może być używany wyłącznie pod opieką dorosłego.

• Maksymalny udźwig pojazdu to 40 kilogramów; nie należy

przekraczać maksymalnego udźwigu.

•  Po każdym użyciu baterię  należy ponownie naładować.  W

przypadku dłuższego niekorzystania z pojazdu baterię należy

ładować co najmniej raz na miesiąc.

•  Pojazdu nie  należy używać na  piasku,  grząskiej  ziemi  lub

żwirze – może to spowodować uszkodzenie ruchomych części.

• Pojazd wyposażony jest w bezpiecznik odcinający zasilanie w

przypadku przeciążenia silnika, modułu centralnego lub baterii.

•  Pojazd  należy  przechowywać  w  suchym  miejscu,

niewystawionym  na  bezpośrednie  działanie  promieni

słonecznych.

• NIE MOŻNA dopuścić do kontaktu części elektronicznych

pojazdu z wodą lub inną cieczą.

•  NIE  MOŻNA  myć  pojazdu  bieżącą  wodą  –  w  celu

wyczyszczenia karoserii należy użyć suchej ściereczki.




