
DZIECIĘCE AUTO NA
AKUMULATOR JH-101

INSTRUKCJA OBSŁUGI
I MONTAŻU

Nie wyrzucaj tej instrukcji – zawiera ważne informacje.
Auto przeznaczone jest dla dzieci powyżej 3 roku życia.



Specyfikacja pojazdu:
Wersja z 2 silnikami Wersja z 4 silnikami

Akumulator 12V7Ah / 12V10Ah 12V10Ah / 12V14 Ah

Silniki 2*12V12000RPM lub
2*12V10000RPM

4*12V12000RPM lub
4*12V10000RPM

Silnik skrętu 12V6600RPM 12V6600RPM

Ładowarka DC12V1000mA DC12V1000mA

Max. obciążenie 60 kg 60 kg

Czas działania Do 1 godziny Do 1 godziny

Prędkość 3-3,5 km/h 3,5-4 km/h

Wiek dziecka 37-95 miesięcy 37-95 miesięcy

Zasięg pilota 10-20 metrów 10-20 metrów

Baterie pilota 2*1,5V AAA 2*1,5V AAA

Wymiary auta 162*81*82 cm 162*81*82 cm

Waga pojazdu 35 kg 38,1 kg

44 kg 47,1 kgWaga z
opakowaniem



Nazwa Szt Nazwa Szt

1. Korpus pojazdu 1 2. Przedni zderzak 1

3. Silnik 2 lub 4 4. Koło 4

5. Kołpak 4 6. Zaślepka koła 4

7. Prawy reflektor 1 8. Lewy reflektor 1

9. Przednia szyba 1 10. Oparcie 1

11. Siedzisko 2 12. Łopatka 1

13. Koło zapasowe 1 14. Daszek (opcj.) 1

15. Drążek flagi 1 16. Drążek kierowniczy 1

17. Lusterka 2 18. Kierownica 1
19. Ozdoba zderzaka 1



Instrukcja montażu:

Montaż przedniego zderzaka i wsporników:
Umieść  wsporniki  na  miejscach  oznaczonych
prostokątami.  Przykręć je za pomocą śrubek. Wepnij
przedni zderzak z przodu pojazdu, przykręć za pomocą
śrubek.  Przykręć stelaż  z  przodu pojazdu za pomocą
śrubek.

Montaż tylnego wspornika:
Wyrównaj  ze  sobą  otwory  we  wsporniku  i
amortyzatorach. Połącz je za pomocą śrubek.



 

Montaż kół:
Nałóż na tylną oś silnik, koło i kołpak, następnie nałóż
na oś podkładkę, nakręć na oś nakrętkę M10. Nałóż na
koło zaślepkę. Proces powtórz dla wszystkich kół.

Montaż kierownicy i fotela:
Nałóż  kierownicę  na
drążek  kierowniczy.  Przez
otwór  w  kierownicy
przełóż  śrubkę,  nałóż  na
jej końcówkę nakrętkę M5.

Nałóż  siedziska  na
odpowiednie  miejsce  w
korpusie pojazdu. Przykręć
je  za  pomocą  10  śrubek
M4*12.
Nałóż oparcia siedziska na
odpowiednie  miejsca  w
pojeździe.  Wepnij  je  do
momentu zablokowania.



Montaż  przedniej  szyby,
reflektorów i lusterek:
Wepnij  w  odpowiednie
miejsca  prawe  i  lewe
lusterka oraz reflektory.
Wepnij  przednią  szybę  na
odpowiednie  miejsce  w
sposób  przedstawiony  na
rysunku. Przykręć przednią
szybę za pomocą nakrętki.

Montaż  koła  zapasowego,
drążka  flagi  oraz  ozdób
tylnego zderzaka:
Nałóż tylne koło na korpus
ruchem ku dołowi. Wepnij
drążek  w  odpowiednie
miejsce  z  tyłu  pojazdu.
Zamontuj ozdoby zderzaka
w tylnej części pojazdu.

Ładowanie
pojazdu:
Gniazdo
ładowania
znajduje się na
akumulatorze
pod  maską
pojazdu.



Parowanie pilota:
1. Wyłącz  zasilanie  pojazdu.  Przytrzymaj  przycisk

parowania przez 3 sekundy.
2. Znacznik  prędkości  zamigocze  –  puść  przycisk

parowania.
3. Uruchom zasilanie pojazdu – znacznik prędkości

zapali  się  stałym  światłem  –  parowanie
zakończone poprawnie.

Funkcje pilota:
1. Do przodu – uruchamia napęd do przodu.
2. Do tyłu – uruchamia napęd do tyłu.
3. Wybór prędkości – pozwala na wybór jednej z 3

prędkości  poruszania  się  pojazdu  (wyłącznie  do
przodu).

4. Znacznik  prędkości  –  informuje  o  obecnie
wybranej prędkości.

5. Hamulec – naciśnięcie powoduje zatrzymanie się
pojazdu.

6. W prawo / W lewo – wybór kierunku jazdy.
7. Parowanie – przycisk uruchamiający parowanie.



• Włącznik – odpowiada za uruchamianie zasilania.
• Włącznik świateł – uruchamia oświetlenie.
• Klakson – naciśnięcie uruchamia dźwięki.
• Przełącznik  szybko/wolno  –  umożliwia

przełączanie  pomiędzy  dwoma  prędkościami
poruszania się pojazdu.

• Przełącznik  przód/stop/tył  –  umożliwia
przełączanie  pomiędzy  jazdą  do  przodu,
postojem  oraz  jazdą  do  tyłu.  UWAGA!  Zmiany
kierunku jazdy należy dokonywać tylko w trakcie
postoju!



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

• 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!

•  Podczas  dłuższej  przerwy w użytkowaniu pojazdu należy

ładować akumulator co najmniej raz na miesiąc.




