Preložené z originálu

Model: JE1198

příručka vlastníka
s manuální instruktáží

ELEKTRICKÉ AUTÍČKO
AUDI TT RS

Styl a barva se mohou lišit.
Vyrobeno v Číně.

Příručka majitele obsahuje důležité bezpečnostní informace, jako montáž, použití a
pokyny pro údržbu.
Autíčko musí být sestaveny dospělou osobou, která přečetla a porozuměla
pokynům v této příručce.
Balík uchovávejte mimo dosah dětí.
Tento návod si uchovejte pro použití v budoucnu.

O produkte
Toto elektrické autíčko které jste si zakoupili poskytne Vám a Vašemu dítěti mnoho kilometrů jízdy a
potěšení. Pro zajištění bezpečné jízdy Vám i Vašemu dítěti, prosím přečtěte si pozorně tento manuál a
uchovejte si ho pro budoucí použití. Prosím držte se doporučení uvedených v této příručce, která je
navržena pro bezpečnost a zlepšení údržby elektrického autíčka a jeho uživatele.
Ochranné známky, designové patenty a autorská práva
se používají se souhlasem majitele AUDI AG.

Baterie:

6V7Ah*1 alebo 6V10 *1

6V7Ah*2

nabíjení:

6V1000mA

12V1000mA

Věková kategorie:

2 až 5 let

Nosnost:

30 kg (Testováno při 50kg)

rychlost:

3 až 6 km/hod.

Rozměry:

103 x 62 x 43,5 cm

Délka jízdy:

2 až 3 hodiny, záleží na hmotnosti a terénu

nabíjení:

5 až 8 hodin

Seznam součástek
součást Název součástky
ka č.

Množství

1

tělo vozidla

1

2

Převodovka

2

3

hnací kolo

1

4

Kolo

3

5

Plastový vymezovací kroužek

2

6

Podložka

10

7

Kapota

2

8

4x12 Plochá šroub

8

9

Matka

4

10

Logo

4

11

sloupek řízení

1

12

čelní sklo

1

13

zpětné zrcátko

2

14

hnací kolo

2

15

šroub M5x35

1

16

Ø5 Matice

1

17

Sedadlo

1

18

šroub M5x16

2

19

Opěrka na sedadlo

1

20

zadní kryt

1

21

Sponka

1

22

Nabíječka

1

23

Klíč

2

24

dálkový ovladač

1

25

Ø5 matice

1

26

ozubené kolečko

1

27

šroub M5x22

1

PRIPEVNENIE ZADNÝCH KOLIES

Před použitím

VAROVÁNÍ
•

Nebezpečí udušení - malé součástky. Není vhodný pro děti pod věkovou hranicí 2 roky.
Tento výrobek obsahuje malé součástky, držte Vaše dítě mimo dosah při montáži.

•

VYŽADUJE SE MONTÁŽ dospělou osobu.

•

Vždy odstraňte ochranný materiál a plastové obaly před použitím.

 Před montáží se ujistěte, že vypínač je v poloze OFF.
 Před prvním použitím nabíjejte od 4 do 6 hodin.
Požadované montážní nástroje

Skrtútkovač
(Neobsahuje balenie)

Kľúč

Dlhé kliešte
(Neobsahuje balenie)

Informace o bateriích
•

Nedobíjateľné batérie sa nesmú dobíjať.

•

Dobíjecí baterie je třeba vybrat z autíčka před nabíjením.

•

Dobíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby.

•

Různé typy baterií nebo nové a použité baterie se nesmí míchat.

•

Baterie je třeba vložit se správnou polaritou.

•

Vybité baterie je třeba z hraček odstranit.

•

Napájecí svorky nesmí být zkratovány.

MONTÁŽ ZADNíCH KOL
Otočte vozidlo směrem dolů.
1. Odstraňte všechny části ze zadní nápravy
Umístěte převodovku na zadní nápravu. Převodovka označena R se umístí na pravou stranu vozidla R;
převodovka označená L se umístí na levou stranu vozidla L.
Udržujte motor a konektor na převodovce větším otvor na zadním vozidle a ven, kde je umístěna
baterie. 2. Posuňte hnací kolo na zadní nápravu. Udržujte hnací kolo spolu s převodovkou. 3. Posuňte
kovovou podložku Ø10 na zadní nápravu. 4. Utáhněte pojistnou matici na konec zadní nápravy pomocí
klíče. Opakujte výše uvedený postup, pro druhé kolo.
• TIP: Pro zajištění držáku matice je nainstalován extra klíč na druhé straně zadní lišty, zatímco na
druhé straně utáhnete pojistnou matici. 5. Nasaďte kryty kol na kola.
Hnacie koleso

zadní náprava

MONTÁŽ PŘEDNÍCH KOL
Odstraňte všechny části z přední nápravy.
1. Posuňte podložku Ø10 na přední nápravu.
2. Zasuňte pouzdro do otvoru uprostřed normálního kola.
3. Umístěte kolo na zadní nápravu. A držte kolo
s keřem.
4. Posuňte podložku Ø10 na přední nápravu.
5. Utáhněte pojistnou matici na konec přední nápravy pomocí klíče.
6. "Zacvakněte" uzávěr na kolo.
Opakujte uvedený postup a sestavte další přední kolo.

přední náprava

kolo

Montáž volantu
TIP: Pokud je volant vašeho vozidla vybaven zvukovou funkcí,
postupujte podle kroků 1 ~ 4 a přidejte baterie (není součástí balení)
1.Skrutkovačom odstraňte
šrouby z krytu baterie
umístěny ve středu
volantu.
2. Odstraňte kryt baterie
horní části baterie přihrádka.
3. Vložte dvě baterie typu AA
se správnou polaritou.
4. Umístěte kryt baterie
prostoru pro baterie a
upevněte šroubem kterou jste
odstranili v prvním kroku.

Připevnění volantu

• Otočte tělo vozidla.
• Odstraňte šroub M5x35 a matici Ø5 z volantu.
5. Umístěte volant na sloupek řízení, vyčnívající z místa volantu.
6. Vyrovnejte otvory na straně volantu s otvory sloupku řízení
7. Upevněte matici na opačném konci šrouby na upevnění volantu ke sloupku řízení

Konec sloupku řízení

MONTÁŽ SLOUPKU ŘÍZENÍ

Otočte vozidlo na bok.
1. Umístěte podložku Ø10 podložku na sloupek řízení z přímého konce.
2. 2. Vsuňte rovný konec sloupku řízení přes otvor v přední části karoserie vozidla ze spodní
strany a ven přes otvor v palubní desce
3. 3. vsuňte ohnutý konec sloupku řízení přes otvor v přední nápravě.
4. 4. Na ohnutý konec sloupku řízení namontujte podložku Ø10
5. 5.Vložte rozdělovací kolík do otvoru ve sloupku řízení a ohněte konce rozdělovacího kolíku
6. zpět pomocí dlouhých kleští (nejsou součástí balení).

Otvor v přední
nápravě

Připojení zdroji energie
1. Připojte konektor vozidla do konektoru motoru, jak je znázorněno na obrázku.
2. Připojte červený konektor do svorky baterie.

Poistka

1. Připojte konektor vozidla do konektoru motoru
jak je znázorněno výše. Opakujte pro druhou stranu.
2. Připojte červenou pojistku do svorky baterie.

Konektor
vozidla

Konektor
motora

MONTÁŽ KRYTU MOTORA

1. 1. Namontujte kryt motoru na motor.
2. 2. Utáhněte čtyři šrouby s Ø4x12 na zajištění.
3. 3. Opakujte výše uvedené kroky pro druhý motor.

MONTÁŽ SEDADLA ČELNÍHO SKLA

1.Umiestnite šrouby na zadní část
sedadla do otvorů na zadní části
vozidla.
2. Utáhněte dvě M5x16 šrouby a
zajistěte se šroubovákem.
3. Namontujte záložky na čelní sklo
do otvorů a zatlačte čelní sklo dokud
neuslyšíte "KLIK"

Montáž
sedadla
a

predného skla

Připojení zrcadel, opěrky na sedadla a zadního spoileru

1.Umiestnite záložky na zrcadlo do otvoru na
dveřích vozidla, zatlačte dokud neuslyšíte "KLIK".
Opakujte tento postup pro druhou stranu.
2. Nasaďte opěrku sedadla na zadní část vozidla.
3. Nasaďte zadní kolejnici na zadní část vozidla.

Bezpečnost
VAROVÁNÍ
o
o Zabraňte zraněním a ztrátě na životě
o
o • Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru. Vyžaduje se dozor dospělé osoby. Pokaždé dohlížejte na
dítě pokud používá vozidlo.
o • Vozidlo je třeba používat s opatrností a vyžaduje se zručnost aby se předešlo pádům a
zraněním.
o • Doporučuje se použití ochranných prostředků.
o • NIKDY nepoužívejte na silničním provozu, v blízkosti automobilů, na strmých svazích, a
schodech, bazénů nebo jiných vodních útvarů.
o • Vždy používejte obuv.
o • Dítě musí sedět na sedadle.
o • NIKDY nepoužívejte na silničním provozu.
o • Tato hračka není vhodná pro děti do 36 měsíců z důvodu maximální rychlosti. Maximální
hmotnost je 30 kg.
o • Tato hračka není vybavena brzdou.
o
o Pravidla bezpečné jízdy
o
o o Nikdy nepoužívejte na silničním provozu, v blízkosti motorových vozidel, na vlhké trávě, na
strmých svazích, schodech v blízkosti bazénech nebo jiných vodních útvarech.
o o Hračku používejte pouze na plochých površích. Například uvnitř domu, na zahradě nebo na
dětském hřišti.
o o Nikdy nepoužívejte ve tmě. Dítě může narazit na neočekávaný objekt a zranit se. Hračku
používejte pouze během dne nebo v dobře osvětlených prostorách.
o o Je zakázáno měnit nebo přidávat elektrické části.
o o Pravidelně kontrolujte kabely a spojení vozidla.
o o Nikdy nedovolte aby se dítě dotýkalo kol nebo bylo v blízkosti nich když je vozidlo v pohybu.
o o Toto vozidlo je vybaveno bezpečnostními pásy. Prosím ukažte dětem jak si utáhnout pás pro
použitím, garantujete tím bezpečnost.

.

Vždy zastavte
vozidlo když měníte
směr nebo rychlost
jízdy abyste předešli
poškození motoru

1. Zapínací tlačítko: Zapíná a vypíná vozidlo.
2. Tlačítko vpřed a vzad: Mění směr jízdy vozidla vpřed nebo vzad.
• Pokud chcete posunout vozidla směrem dopředu, posuňte přepínač do polohy dopředu
• Pokud chcete vozidlo posunout vozidlo směrem vzad, posuňte přepínač do polohy vzad
3.Tlačidlá na přehrávání zvuku (pokud je jimi vozidlo vybaveno): Stiskněte pro přehrávání zvuku.
4. Tlačítko pro hlasitost (pokud je jím vozidlo vybaveno): otáčením tlačítka ve směru hodinových
ručiček zvýšíte hlasitost, otáčení opačným směrem snížíte hlasitost.
5. Pedál: Stisknutím pedálu pohnete vozidlo. Pokud si přejete posunout vozidlo stiskněte pedál dolů.
Pokud si přejete zpomalit nebo zabrzdit, uvolněte tlak z pedálu.
6.Port pro USB: umožňuje přehrávání audio formátu z přenosného přehrávače přes reproduktory
vozidla.
7. Digitální voltometer (pokud je jím vozidlo vybaveno) Viz. <Nabíjení> strana 20.
8. Přepínač vysoké / rychlé rychlosti (pokud je jím vozidlo vybaveno): Přepínač umožňuje vozidlu
pohybovat se vpřed v nízké a vysoké rychlosti.
POUŽITÍ PRO POKROČILÝCH - LEVEL RYCHLÉ RYCHLOSTI
Ujistěte se, že vaše dítě ví jak nastartovat a zabrzdit vozidlo, jak řídit a je poučeny o pravidlech
bezpečné jízdy. Vozidlo může jezdit maximálně 2,5 - 5 km / hod.

Použití MP3 přehrávače

A) Digitální voltmetr: zkontrolujte stav baterie
B) Možnost výuky angličtiny
C) Možnost přehrání pohádek
D) Režim zpívání pro děti
E) Zvýšení hlasitosti
F) Snížení hlasitosti
G) Vstup pro kartu SD: Umožňuje přehrávání zvuku z karty přes reproduktory vozidla.
Přehrávání možné pouze ve formátu MP3.
H) MP3 vstup (vstup AUX): umožňuje přehrávání z přenosného přehrávače nebo telefonu přes
reproduktory vozidla. Přehrávání možné pouze ve formátu MP3.
I) USB vstup: umožňuje přehrávání zvuku z přenosného zařízení přes reproduktory vozidla.
Přehrávání možné pouze ve formátu MP3.

POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE (pokud je jím vozidlo vybaveno)

UPOZORNĚNÍ: VYŽADUJE SE POUŽITÍ DOSPĚLÉ OSOBY

Dálkové ovládání je nadřazené řízení pedálem.
(Pedál nereaguje, pokud je vozidlo řízeno dálkovým ovládáním)

MONTÁŽ
Odstraňte uzávěr pro baterie na zadní straně ovladače a vložte dvě baterie typu AAA (LR03).
POZNÁMKA: Balení neobsahuje baterie. Viz. strana 4.
1. spárovací tlačítko
Nejprve tiskněte spárovací tlačítko po dobu 2 až 4 sekundy dokud se světelné diody nerozbliká
následně zapněte autíčko startovacím tlačítkem. Když diody přestanou blikat a ustálí se na indikátoru
pomalé rychlosti znamená, že spárování bylo úspěšné. Pokud indikátor nízké rychlosti bliká, znamená
to že spárování selhalo. Vyměňte baterie a opakujte krok 1 a 2.
2. Brzdicí tlačítko
Stiskněte tlačítko pro zastavení vozidla, zmáčkněte znovu abyste uvolnili brzdy.
3. Tlačítko pro výběr rychlosti
Autíčko je schopné jízdy ve třech možných rychlostech - nízká rychlost, střední rychlost, vysoká
rychlost. Poznámka: vozidlo je schopné jízdy pouze v pomalé rychlosti při couvání.
Poznámka:
Pokud necháte dálkový ovladač bez použití vypne se automaticky. Pokud vyměníte baterie v ovladači
je nutné zopakovat krok 1. - Spárování.
tlačítko párování
tlačítko vpřed
tlačítko doleva
brzdicí tlačítko

tlačítko doprava

tlačítko vzad

Tlačítko pro nastavení rychlosti

•
•
•

• Vysoká
• Střední
• Nízká rychlost

POUŽITÍ ZÁMKU DVEŘÍ
Prosím ujistěte se že jsou dveře zavřené před jízdou vozidla z bezpečnostních důvodů.

zámek dveří

Nabíjení
Nabíjení může být realizováno výhradně dospělou osobou!

VAROVÁNÍ!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Předejděte požáru a úrazu způsobeným elektrickým proudem:
• Používejte pouze dobíjecí baterii a nabíječku dodanou s vaším vozem. NIKDY nepoužívejte
baterii nebo nabíječku jiné značky. Používání baterie nebo nabíječky jiné značky může způsobit
požár nebo výbuch.
• Baterii a nabíječku nepoužívejte pro žádný jiný výrobek. Může způsobit přehřátí a požár.
• NIKDY neupravujte systém elektrického obvodu. Zranění elektrickým systémem může způsobit
šok, požár nebo výbuch a může trvale poškodit systém.
• Zabraňte přímému kontaktu mezi svorkami baterie. Může způsobit požár nebo výbuch.
• Zabraňte kontaktu baterie a jakékoliv kapaliny.
• Během nabíjení se vytvářejí výbušné plyny. Nenabíjejte v blízkosti topení nebo hořlavých
materiálů. Nabíjejte IBA v dobře větraném prostoru.
• NIKDY nevybírejte baterii pomocí drátů nebo nabíječkou. Může dojít k poškození baterie a
může nastat požár.
• Nabíjejte baterii LEN v suchém prostředí.
Po manipulaci s baterií si umyjte ruce! Baterie, svorky a příslušenství mohou obsahovat olovo,
sloučeniny olova, chemikálie známé v Kalifornském státě, že způsobují rakovinu.
• Neotvírejte baterii. Baterie obsahuje kyselinu olovo a jiné materiály, které jsou toxické a
korozivní.
• Neotvírejte nabíječku, hrozba zásahu elektrickým proudem.
• Manipulovat s baterií mohou pouze dospělé osoby. NIKDY nenechte manipulovat dítě s baterií
nebo nabíječkou. Baterie je těžká a obsahuje kyselinu olovnatou (elektrolyt).
• Neházejte baterii. Může dojít k trvalému poškození nebo k vážnému poranění.
• Před nabíjením baterie zkontrolujte baterii, nabíječku, přívodní kabel a konektory zda se
nenacházejí poškození. Pokud by byly přítomny jisté poškození NIKDY nenabíjejte baterii.
• Nedovolte, aby se baterie zcela vybila. Baterii dobíjejte po každém použití, nebo jednou za
měsíc v případě, že autíčko nepoužívá pravidelně.
• Baterii nenabíjejte obrácenou.
• Vždy zajistěte baterii pomocí konzoly. Baterie může vypadnout a zranit dítě.

• Startovací tlačítko musí být v poloze OFF (musí být vypnuto) dokud se autíčko nabíjí.
• Před prvním použitím doporučujeme nabít baterii po dobu 4 až 6 hodin.
• Nenabíjejte baterii více než 10 hodin aby se předešlo přehřátí nabíječky.
• Pokud se vozidlo začne pohybovat pomalým tempem, dobijte baterii.
• Po každém použití nebo jednou za měsíc dobíjejte baterii po dobu 8 až 12 hodin no méně než 20
hodin.

NabíjeníAk je vozidlo vybavené aj digitálnym voltmetrom, veľkosť napätia vám ukáže nakoľko je
Baterie

Napětí
≥6.6

6V4Ahx1, 6V7Ahx1, 6V10Ahx1

6V4Ahx2, 6V7Ahx2,
6V10Ahx2, 12V7Ahx1,
12V10Ahx1

6.5 – 6.3

Status baterie
Baterie je plně nabitá.
Vozidlo je schopné normálního
výkonu.

≤6.2

Baterii je třeba dobít.

≥13.2

Baterie je plně nabitá.

13.1 – 12.6
≤12.5

Vozidlo je schopné normálního
výkonu
Zastavte jízdu, autíčko
potřebuje dobít.

VAROVÁNÍ
1.Tento produkt s ochranou nabíjení: pokud se vozidlo nabíjí, všechny funkce musí být vypnuté! TIP:
Pokud je vozidlo vybaveno multifunkční palubní deskou, stav baterie je zobrazeno na palubní desce.
Viz strana 15 <Multifunkční desky> 2. Pouze dospělá osoba může nabíjet baterii!

1. Připojte port nabíječky do vstupní zásuvky. (Zásuvka je pod sedadlem).
2. Zapojte konektor nabíječky do elektrické zásuvky. Baterie začne nabíjet.

Výměna baterií a údržba
Baterie je vybavena tepelnou pojistkou
Akumulátor je vybaven tepelnou pojistku s pojistkou odpočinku, která se automaticky zapne
a sníží výkon auta když je motor, elektrický systém nebo baterie přetížená. pojistka obnoví
výkon po vypnutí vozidla na 5 MINUT a znovu zapnutí. Jestliže tepelná pojistka vypne auto
opakovaně během běžného používání, vozidlo pravděpodobně vyžaduje opravu.
Kontaktujte svého prodejce.
• Nepřetěžujte vozidlo.
• Netahejte nic za vozidlem.
• Nejezděte do prudkých svahů.
• Přetáčení kol může zapůsobit přehřátí motoru
• Nejezděte ve velmi teplém počasí, může komponenty přehřívat.
• Nedovolte, aby se voda nebo jiné kapaliny dostaly do kontaktu s baterií nebo s
• jinými komponentami.
• Nemanipulujte s elektrickým systémem. Může to způsobit zkrat

Výměna baterií a likvidace
Baterie může ztratit schopnost udržet výkon. V závislosti na použití a jiných vlivů mohou
baterie fungovat od 1 do 3 let. Postupujte podle následujících kroků, při výměně a
manipulaci s bateriemi:
1. Odstraňte sedadlo.
2. Odpojte konektory baterie.
3. Odstraňte kovový držák baterie.
4. Odstraňte kryt baterie.
4. Opatrně zvedněte baterii.
● V závislosti na stavu baterie (např. Díra) byste měli použít ochranné rukavice.
● Nezvedejte baterii za její konektory nebo kabely.
6. Vložte vybitý akumulátor do plastového sáčku.
Důležité! Recyklujte vybitý akumulátor. Akumulátor obsahuje kyselinu olova
(Elektrolyt) a musí být zneškodněn zodpovědně a legálně. Je nezákonné spalovat
baterie a předávat je na skládku. Odevzdejte je subjektu, který může baterie
recyklovat, jako např. místní
prodejce automobilových baterií. Nevhazujte baterii do běžného domácího odpadu
(Komunální odpad)!
7. Vložte baterii a připojte konektory.
8. Vložte zpět kovový držák baterie.

9. Vraťte sedadlo na své místo.

Poradce při potížích
Problém
Vozidlo se nespustí

možná příčina

řešení

Nízký stav baterie

dobijte baterii

Tepelná pojistka je aktivována

Obnovit pojistku, viz <Pojistka>

Konektor nebo kabely baterie jsou
volné

Zkontrolujte, zda jsou konektory
baterie správně zapojeny. Pokud
jsou vodiče volné

Baterii nelze dobít

Vyměňte baterii, kontaktujte
prodejce

Elektrický systém je poškozen

Kontaktujte prodejce

Motor je poškozen

Kontaktujte prodejce

Baterie není dostatečně nabitá

Zkontrolujte, zda jsou konektory
baterie pevně zapojené při nabíjení

Baterie je stará

Vyměňte baterii, kontaktujte
prodejce

Nízký stav baterie

Dobijte baterii, kontaktujte prodejce

Baterie je stará

Vyměňte baterii a kontaktujte
prodejce

Vozidlo je přetížené

Snižte hmotnost na vozidle.
Maximální zatížení vozidla je 30kg

Vozidlo je používáno v náročných
podmínkách

Vyhněte se používání vozidla v
náročných podmínkách, viz
<Bezpečnost>

Špatné připojené kontakty kabelů
nebo konektorů

Zkontrolujte, zda jsou konektory
baterie pevně zapojeny. Pokud jsou
kabely kolem motoru uvolněné

"Mrtvý bod" na motoru

Znamená, že elektrický proud
neprochází do terminálu a vozidlo
vyžaduje opravu. Kontaktujte
prodejce.

Těžké řazení z jízdy "vpřed" do
jízdy "vzad" nebo opačně

Pokus o řazení dokud je vozidlo v
pohybu

Zcela zastavte vozidlo a potom
řaďte

Hlasité zvuky z motoru nebo
převodovky

Motor nebo převody je poškozené

Kontaktujte prodejce.

Baterie se nedobíjí

Konektor baterie nebo adaptéru je
volný

Ujistěte se, že konektory baterie
jsou pevně napojeny

Nabíječka není zapojena

Ujistěte se, že nabíječka je zapojena
do elektrické zásuvky.

Nabíječka nefunguje

Kontaktujte prodejce

Vozidlo jezdí jen krátce

Vozidlo jezdí pomalu

Vozidlo potřebuje potlačit aby šlo
dopředu

Nabíječka je teplá během nabíjení

Je to normální jev

Údržba
•

Je povinností rodiče zkontrolovat autíčko před použitím. Pravidelně zkontrolovat hrozící
nebezpečí, jako je baterie, nabíjení, kabel, zástrčka, šrouby, upevňovací kryty, a v případě škody
těchto částí se hračka nesmí používat, dokud škoda odstraněn.

•

• Ujistěte se, zda plastové části vozidla nejsou prasklé nebo zlomené.

•

• Příležitostně používejte olej na mazání pohyblivých částí, jako jsou například kola.

•

• Vozidlo parkujte ve vnitřních prostorách, nebo jej zakryjte plachtou, abyste ho ochránili před
vlhkým počasím.

•

• Udržujte vozidlo mimo zdrojů tepla, jako jsou kamna a ohřívače. Hrozba roztavení se
plastových částí.

•

• Po každém použití nabijte baterii. S baterií mohou manipulovat pouze dospělé osoby.

•

• Pokud se vozidlo nepoužívá, nabijte baterii alespoň jednou za měsíc.

•

• Vozidlo nemyjte mýdlem ani vodou. Voda poškodí motor, elektrický systém a baterii.

•

• Vozidlo čistěte suchým hadrem. Nepoužívejte vosk na auta. Nepoužívejte abrazivní čisticí
prostředky.

•

• Nepoužívejte vozidlo na písku, jemném štěrku, které by mohly poškodit pohyblivé části, motor
nebo elektrický systém.

•

• Pokud se vozidlo nepoužívá, vypněte spínačem vozidlo a odpojte kabel na baterii.

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

