
AUTO NA AKUMULATOR
JC666

INSTRUKCJA OBSŁUGI
I MONTAŻU

UWAGA!  Pojazd  musi  być  złożony  przez
osobę dorosłą!
Nie  należy  używać  pojazdu  w  ruchu
ulicznym!



Specyfikacja pojazdu:

Akumulator 12V7Ah / 12V7Ah*2

Odpowiedni wiek 37-95 miesięcy

Maksymalna waga 35 kg

Wymiary pojazdu 123*88*80 cm

Prędkość 3-5 km/h

Czas ładowania 8-10 godzin

Ładowarka DC1000mA



Lista elementów:

A Korpus
Pojazdu

B Przednia
Oś

C Tylna Oś

D Silniki

E Przedni
zderzak

F Przednie
koła

G Tylne koła H Przednia
szyba

I Lusterka
boczne J Błotnik

K Wsporniki

L Pałąk ze
światłami

M Fotel N Stelaże O Kołpak P Kierownica

Q Pilot
R Ładowarka

S Duża
podkładka

T Mała
podkładka

U Nakrętka
V Śrubka M4*10 W Śrubka M4*16 X Zapinka



Montaż pojazdu:
Obróć pojazd do góry dnem.
Przełóż otwór w przedniej osi
przez  drążek  kierowniczy.
Przykręć  oś  do  korpusu  za
pomocą  8  śrubek  M4*16.
Zamocuj  oś  na  drążku  za
pomocą podkładki i zapinki.

Usuń  śrubki  ze  stelażu
tylnej osi. Nałóż stelaż na
końcówki  amortyzatorów i
ponownie przykręć śrubki.

Nałóż  silniki  na  końcówki
tylnej  osi.  Nałóż  na  tylną
oś  koła,  zamocuj  je
podkładkami,  nakrętkami
oraz kołpakami.

Nałóż  wsporniki  i  błotniki
na odpowiednie miejsce na
spodzie  pojazdu.  Przykręć
je  za  pomocą  śrubek  w
sposób  przedstawiony  na
grafice.

Nałóż  na  końcówki
przedniej  osi  podkładki
oraz  przednie  koła.
Zamocuj  koła  za  pomocą
podkładek,  nakrętek  oraz
kołpaków.



Nałóż  kierownicę  na
drążek  kierowniczy.
Przykręć  kierownicę  za
pomocą śrubki.

Wepnij przednią szybę oraz
boczne  lusterka  w
odpowiednie  miejsca  w
górnej części pojazdu.

Zepnij ze sobą przewody z
pałąka  oraz  z  jednego  ze
stelaży.  Umieść  końcówki
pałąka  w  odpowiednich
otworach  w  bocznych
stelażach.
Połącz ze sobą przewody znajdujące
się pod fotelem. Następnie podnieś
maskę pojazdu i  podłącz czerwony
przewód  do  czerwonego  portu
akumulatora.

Przykręć  fotel  za  pomocą
dwóch śrubek M4x10.

Wepnij  przedni  zderzak  w
odpowiednie  miejsce  z
przodu pojazdu.



Funkcjonalność panelu:

1. Uruchamianie świateł.
2. Wybór źródła.
3. Wybór prędkości szybko/wolno.
4. Bieg do przodu.
5. Bieg wsteczny.
6. Przycisk MP4.
7. Poprzedni utwór / zmniejszenie głośności.
8. Następny utwór / zwiększenie głośności.
9. Uruchamianie/zatrzymanie muzyki.
10.Przycisk zasilania.

1. Gniazdo  ładowania  znajduje  się  na  desce
rozdzielczej.

2. Wepnij końcówkę ładowarki do gniazda.
3. Wepnij  wtyczkę  do  gniazdka  w  ścianie.

Ładowanie rozpoczęte.



Funkcjonalność pilota:

• Do przodu – naciśnięcie uruchamia napęd.
• Do tyłu – naciśnięcie uruchamia bieg wsteczny.
• Wybór  prędkości  –  pozwala  na  przełączanie

pomiędzy 3 prędkościami.
• Dioda – sygnalizuje połączenie z pojazdem.
• Stop – naciśnięcie uruchamia hamulec.
• W lewo – uruchamia skręcanie w lewo.
• W prawo – uruchamia skręcanie w prawo.

Parowanie pilota:

1. Przytrzymaj przyciski do przodu i do tyłu przez 3
sekundy – dioda zamigocze.

2. Uruchom zasilanie pojazdu – dioda się zaświeci.
3. Parowanie zakończone.



Uwagi na temat użytkowania:
1. Podczas użytkowania niezbędna jest opieka osoby

dorosłej.

2. Podczas użytkowania należy korzystać z kasku.

3. Nie należy używać pojazdu na czynnej drodze.

4. Nie należy używać pojazdu na śliskiej powierzchni.

5. Pojazd powinien być używany na gładkiej powierzchni.

6. Nie używaj pojazdu na zewnątrz podczas deszczu.

7. Upewnij się, że pojazd się zatrzymał przed zmianą

kierunku poruszania się.

8. Nie pozwalaj dziecku na zabawę ładowarką lub

akumulatorem!

9. Pojazd należy czyścić wyłącznie suchym materiałem.

10. Przestrzegaj limitów wagi oraz wieku użytkownika.

11. Nie dokonuj samodzielnych modyfikacji części pojazdu.

12.  Przed użytkowaniem poinstruuj  dziecko  o  tym,  w jaki

sposób działa pojazd.

13. Podczas przerwy w użytkowaniu pojazdu zmień pozycję

włącznika na OFF.

14.  Przed rozpoczęciem użytkowania  upewnij  się,  że  fotel

jest odpowiednio założony i przykręcony.

15. Regularnie sprawdzaj stan przewodów i elektroniki.

16. Ładowanie powinno być przeprowadzane wyłącznie

przez osobę dorosłą.

17. Przed jazdą upewnij się, że pojazd jest sprawny.



Uwagi na temat ładowania pojazdu:
 

• Przed pierwszym użyciem ładuj pojazd do pełna.

• Pojazd należy ładować przez 8-12 godzin, nie należy

przekraczać maksymalnego czasu ładowania.

• Nie należy mieszać ze sobą różnych typów baterii

• Wkładając baterie należy zwrócić uwagę na ich

biegunowość – plus do plusa, minus do minusa.

• Nie można dopuścić do bezpośredniego zetknięcia ze sobą

przewodów.

• Należy korzystać wyłącznie z akumulatora i ładowarki

dołączonych do zestawu.

• Nie należy modyfikować elektronicznych elementów

zestawu – grozi pożarem!

• Nie można dopuścić do kontaktu elektronicznych

elementów zestawu z wodą i innymi płynami.

• Nie można ładować pojazdu w pobliżu źródła ciepła oraz

materiałów łatwopalnych.

• Nie można unosić akumulatora trzymając za przewody!

• Nie rozmontowuj baterii, zawiera kwas!

• Nie rozmontowuj ładowarki, grozi porażeniem!

•  Nie  upuszczaj  baterii,  grozi  jej  uszkodzeniem  lub

obrażeniami części ciała, na którą spadnie.

• Przed rozpoczęciem ładowania sprawdź, czy akumulator i

ładowarka  są  sprawne.  NIE  ŁADUJ  urządzenia,  jeśli

elektroniczne części pojazdu są uszkodzone!




