
Dziecięcy pojazd Akumulatorowy

Mod. 703 – McLaren Senna

Instrukcja obsługi i montażu

UWAGA:
- Opakowanie zawiera małe elementy
- Montaż musi przeprowadzić dorosły
- Wszystkie  plastikowe  woreczki  muszą
zostać usunięte przed użytkowaniem
- Zaleca się korzystanie z kasku
- Nie należy używać na czynnych drogach
- ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ!

UWAGA:
MONTAŻ
PRZEPROWADZIĆ
MUSI OSOBA
DOROSŁA!

Pojazd  został  wyprodukowany  na  licencji  udzielonej
przez McLaren Automotive Limited. 
Logo  i  nazwa McLaren  są  zarejestrowanymi  znakami
towarowymi firmy McLaren. Model 
Senna  jest  znakiem  towarowym  firmy  Ayrton  Senna
Empreendimentos Lida.



I. Specyfikacja pojazdu
Ilość silników w modelu: 1 silnik (  )   2 silniki (  )

Odpowiedni wiek 3-6 lat

Wymiary pojazdu 133 cm x 64,5 cm x 45 cm

Maksymalne obciążenie 30 kg

Prędkość 3-5 km/h

Silnik 35W

Ładowarka 6V700mA / 12V1000mA

Akumulator 6V7Ah / 12V7Ah / 12V10Ah

Pilot Pełna kontrola, 2.4G

Baterie pilota 2xAAA (brak w zestawie)

Temperatura użytkowania 0-40°C

II. Elementy zestawu



III. Instrukcja montażu

Dla wersji z 1 silnikiem:
Nałóż  na  lewą  końcówkę  tylnej  osi  tuleję.
Następnie nałóż na obie strony osi po jednym
kole.  Następnie  nałóż  po  jednej  podkładce.
Przez otwory w tylnej osi przełóż zawleczki.
Na całość nałóż kołpaki.

Nałóż  z  obu  stron  przedniej  osi:  po  jednej
podkładce,  a  następnie  po  jednym  kole.
Następnie  nałóż  na  oś  podkładkę,  a  całość
przymocuj zawleczką przełożoną przez otwór
w osi. Nałóż na koła kołpaki.

Gdy akumulator jest już zainstalowany,
wepnij  czerwony  kabel  do  dodatniego
bieguna akumulatora.

Umieść boczne lusterka w odpowiednich
miejscach po bokach pojazdu. Przykręć
je za pomocą śrubokręta.

Dla wersji z 2 silnikami:
Nałóż na obie strony osi po jednym kole.
Następnie  nałóż  po  jednej  podkładce.
Przez  otwory  w  tylnej  osi  przełóż
zawleczki. Na całość nałóż kołpaki.

Zepnij ze sobą przewód z kierownicy z
przewodem  wystającym  z  korpusu
pojazdu. Wciśnij przycisk na kierownicy
i nałóż ją na drążek sterowniczy.

Nałóż  fotel  na  odpowiednie  miejsce.
Przykręć go za pomocą dwóch śrubek i
śrubokręta.

Wepnij spoiler w otwory w tylnej części
pojazdu.  Upewnij  się,  że  jest  wpięty
poprawnie i nie porusza się swobodnie.



IV. Obsługa pilota zdalnego sterowania

• Odkręć śrubkę z tyłu pilota
• Umieść w środku pilota 2 baterie AAA
• Zakryj baterie klapką, przymocuj ją śrubką

1. Przyciski do przodu/do tyłu
2. Przyciski lewo/prawo
3. Hamulec
4. Przycisk zmiany prędkości
5. Przycisk częstotliwości

Parowanie pilota

1) Zamontuj baterie w pilocie.

2) Przytrzymaj przycisk M przez 2-4 sekundy. Dioda w 

centralnej części pilota zacznie migać.

3) Uruchom pojazd – dioda zamigocze szybciej i zaświeci się 

stałym światłem – parowanie udane.

4) Jeśli parowanie się nie powiodło (dioda wciąż migocze) 

usuń baterie z pilota, włóż je ponownie, powtórz kroki 1-3.

Po 10 sekundach nieaktywności pilot przejdzie do trybu uśpienia.



V. Ładowanie akumulatora

1. Gniazdo  ładowania  znajduje  się  w  dolnej  części

fotela.

2. Zaleca się używać wyłącznie akumulatora i ładowarki

dołączonych do zestawu.

3. NIE  NALEŻY  bawić  się  akumulatorem  i  ładowarką,

ponieważ nie są zabawkami.

4. Proces  ładowania  powinna  przeprowadzać  wyłącznie

osoba dorosła.

5. Przed  pierwszym  użyciem  bateria  powinna  być

ładowana przez  9-10  godzin,  lecz  nie  dłużej  niż  15

godzin.

6. Wzrost  temperatury  akumulatora  i  ładowarki  to

poprawne zjawisko w trakcie ładowania.



VI. Uwagi i ostrzeżenia na temat ładowania pojazdu

1. Przed dłuższym okresem niekorzystania z pojazdu 

należy naładować akumulator do pełna, następnie 

wyłączyć pojazd. Podczas tego czasu bateria powinna 

być ładowana przynajmniej raz na miesiąc, aby 

utrzymać jej żywotność.

2. Podczas instalacji akumulatora należy zwrócić 

SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ na odpowiednie podłączenie 

przewodów – plus do plusa, minus do minusa. 

3. Bezpośrednie zetknięcie przewodów może uszkodzić 

pojazd i jego elementy elektryczne.

4. Pilot do działania wymaga dwóch baterii AAA (brak w 

zestawie).

5. Proces ładowania musi przeprowadzać osoba dorosła.

6. Nie należy mieszać ze sobą różnych rodzajów baterii.

7. Baterie nie przeznaczone do ładowania nie powinny 

być ładowane.

8. Jeśli produkt będzie nieużywany przez dłuższy czas, 

należy wyciągnąć baterie z pilota.

9. Rozładowane baterie należy usunąć z pilota.



VII.  Uwagi  i  ostrzeżenia  na  temat  obsługi  pojazdu

1. Podczas  montażu  pojazdu  mogą  wystąpić  ostre

elementy,  dlatego  proces  ten  powinien  być

przeprowadzany przez dorosłego.

2. Aby  uniknąć  uduszenia  należy  nie  dopuścić  do

kontaktu dziecka z torebkami na elementy.

3. Dzieci mogą korzystać z pojazdu wyłącznie pod opieką

osób dorosłych.

4. Pojazd  powinien  być  użytkowany  na  płaskich

powierzchniach,  z dala  od czynnych dróg,  stromego

terenu, basenów i innych zbiorników wodnych.

5. Podczas korzystania z pojazdu należy nosić buty, kask

oraz zapiąć pasy.

6. Pojazd nie jest odpowiedni do samodzielnego użytku

dla dzieci poniżej 36 miesięcy.

7. Regularnie kontroluj stan akumulatora i ładowarki.

8. Maksymalne obciążenie pojazdu to 30 kilogramów.

9. Pojazd należy trzymać z dala od ognia!

10. Należy  zachować  tę  instrukcję  –  zawiera  istotne

informacje.

VIII. Konserwacja pojazdu
1. Regularnie czyść pojazd za pomocą suchej ściereczki.
2. Ruchome  elementy  powinny  być  sprawdzane  pod

kątem uszkodzeń oraz poprawnego działania. Jeśli to
potrzebne, nasmaruj je za pomocą lubrykantu.






