
Lt_ UPOZORNENi! 

BATRERIE 
• Baterie, které nejsou urceny k nabijeni se nesmi nabijet!
• Pouzivate-li vymênitelné dobijeci baterie, nabijejte je pouze pod
dohledem dospêlé osoby
• Pred nabijenim vyjmête baterie z vozu
• Nemichejte staré a nové baterie. Nemichejte ruzné typy baterii: alkalické,
standardni (uhlik-zinek) nebo dobijeci (nikl-kadmium).
• Vlozte baterie do bateriového prostoru podle spravné polarity.
• Po�ud vyrobek nebudete delsi cas pouzivat, vyjmête baterie. Vyteceni
batene a koroze mohou tenta produkt poskodit. Baterie zlikvidujte
bezpecnê.
• Nikdy ne�kr,atujte svorky baterie.

UPOZORNENI!
PREVENCE ÜRAZU A SMRTI:
• NIKDY NENECHÀVEJTE DËTI BEZ DOZORU. JiZDA V ELEKTRICKÉM
AUTË VYZADUJE VZDY PRiMY DOHLED DOSPËLÉ OSOBY!
Vzdy, kdyz je dite ve voze, dejte na dite zvyseny pozor.
• Tata hracka by mêla byt pouzivana s opatrnosti, protoze je vyzadovana
urcita dovednost, aby se zabranilo padum nebo srazkam, zpusobujicim
zranêni uzivatele nebo tretich stran.
• Pouzivejte ochranné vybaveni
• Nikdy nepouzivejte na vozovkach, v blizkosti automobilu, na strmych
svazich nebo schodech, v blizkosti bazénu nebo jinych vodnich plochach.
Nejezdête ve vodê a za destê pripadnê ve vlhku.
• Vzdy mêjte boty.
• Vzdy sed'te pouze na sedadle.
• Nepouzivejte v silnicnim provozu.
• Tata hracka neni vhodna pro dêti do 48 mêsicu z duvodu jeji maximalni
rychlosti. Maximalni hmotnost uzivatele je 30 kg
• Tata hracka nema brzdu.
Specifikace vyrobku a barvy se mohou lisit. 
Vyrobeno v Cine. Uzivatelsky manual obsahuje dulezité bezpecnostni informace, 
informace o montazi, pouziti a pokyny k ûdrzbe. Elektrické auto musi sestavit 
pouze dospela osoba. Obal neni soucasti vyrobku. Odstrante ho z dosahu ditete. 
Mohlo by dojit ke zraneni. Uchovejte manual pro budouci pouziti 

PRiRUCKA PRO MONTAZ A PROVOZ 
Vyrobek splnuje standard: GB6675-2003 / EN71; GB19865 / EN62115 
Vhodné pro: 48-96 mêsicu 

UPOZORNËNi! 
Pro bezpecnost vaseho ditête si prectête vsechna upozornêni, bezpecnostni 
informace a pokyny k montazi, uvedené v tomto navodu. Navod uschovejte 
pro dalsi pouziti. Montaz muze provadêt pouze dospêla osoba. Pri montazi 
drzte dite mima pracovni prostor, baleni obsahuje malé casti, které by dite 
mohlo spolknout nebo vdechnout. Pred montazi odstrante z pracovniho 
prostoru vsechny sacky a upevnovaci pomucky, ve kterych jsou dily vozu 
zabaleny. 
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SEZNAM DiLÜ PRÛVODCE RESENiM NÊKTERYCH PROBLÉMÛ 
Zâvada Moznâ pficina Reseni 

Baterie je témer vybitâ Recharge battery. 

Uzivatelsky navod 1x Predni kola 2x Tepelnâ pojistka vypnutâ Resetujte pojistku, viz <Pojistka> 

Nabijecka 1x Zadni kola 2x 
Konektor nebo vodice baterie jsou Zkontrolujte, zda jsou konektory baterie pevnë 

Auto nejede uvolnëné zapojeny. Pokud jsou kolem motoru volné drâty, 

Ridici tyc 1x Kryt kola 4x kontaktujte prosim odbomy servis 

Zpetné zrcatko 2x Predni ram 1x 
Baterie ztratila kapacitu Vymëiite baterii, kontaktujte odbomy servis 

Elektricky systém je poskozen Kontaktujte odbomy servis 

Prevodovka 1x Naraznik 1x Motor je poskozen Kontaktujte odbomy servis 

Celni kryt 1x Drzak zadniho ramu 1x 
Vozidlo jezdi prilis Baterie je nedostatecnë nabitâ Pri nabijeni zkontrolujte, zda jsou konektory baterie 

krâtkou dobu pevnë zapojeny 

Sacek se srouby 1x Zadni ram 1x 

Svetlo na ram 2x Konektor zadniho ramu 2x 

Baterie je starâ Vymëiite baterii, kontaktujte odbomy servis 

Vozidlo jede pomalu Baterie je témër vybitâ Vymëiite baterii, kontaktujte odbomy servis 

Baterie je starâ Vymëiite baterii, kontaktujte odbomy servis 

Vozidlo je pfetizené Snizte vâhu, kterou vozidlo veze. Maximâlni nosnost 

je 30 kg. 

Vozidlo jezdi v nepriznivych nebo v Nepouzivejte vozidlo v nepfiznivych a nevhodnych 

nevhodnych podminkâch podminkâch, viz <Bezpecnost> 

SPECIFIKACE Spatny kontakt vodicü nebo Zkontrolujte, zda jsou konektory baterie pevnë 

konektoru zapojeny. Pokud jsou kolem motoru vol né drâty, 

Baterie 6V 7 Ah/6V 1 0Ah - Dva motory 6V 7 Ah/6V 1 0Ah 2ks 
Vozidlo potrebuje tlacit kontaktujte prosim odbomy servis 

vpfed "Mrtvé misto· na motoru "Mrtvé misto· znamenâ, ze se elektrickâ energie 
Motor 6V 25W/6V 9W nedostâvâ az na konektory pripojeni a vozidlo 

Nabijecka Vstup: 230V 50Hz - Vystup: DC 7,8V; 0,8A potrebuje opravu. Kontaktujte prosim odbomy servis 

Max. nosnost 30kg 
Doba jizdy Plne nabita baterie 1 -2 h, podle zpusobu jizdy 

Obtizné razeni Pokus o zmënu smëru jizdy vpred- Zastavte auto a zkuste preradit 

zepredu dozadu nebo vzad, zatimco vozidlo je v pohybu 

naopak 
Rychlost 3-4km/h Hlasité zvuky nebo Motor nebo prevody jsou poskozené Kontaktujte odbomé stredisko 

Vek 48 -96 mes icu cvaknuti z motoru 

R/C baterie M 1,5V -2ks 
R/C vzdalenost 20m +-5m 

nebo prevodovky 

Uvolnëny konektor baterie nebo Zkontrolujte, zda jsou konektory baterie pevnë 

Baterie se nedobiji konektor adaptéru zapojeny. 

Adaptér neni zapojen Zkontrolujte, zda je nabijecka baterii zapojena do 

elektrické zâsuvky. 

Nabijecka nefunguje Kontaktujte odbomy servis 

Pri nabijeni se To je normâlni a nejde o dûvod k 

nabijecka zahreje obavâm 

Toto zařízení lze provozovat v ČR volně podle ČTÚ Všeobecné oprávnění č. VO-R/10/01.2019-1. 
Zařízení je bezpečné za podmínek použití podle přiloženého návodu k obsluze. Tímto MaDe, spol. s 
r.o. prohlašuje, že toto rádiové zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU 
prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.madehracky.cz. Zařízení pracuje 
na frekvenci 2,4 GHz.
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Poznâmky k bateriim a nabijeni 
• Pred pripojenim nabijecky do site 230 V propojte konektor baterie a
konektor nabijecky. 
• Dobijte baterii, kdyz se auto zjevne zpomali; doba nabijeni: 8-12 hodin
(nikdy vice nez 16 hodin).
• Je normalni, ze se nabijecka nebo baterie behem nabijeni zahrivaji
(do 60 ° C).
• Durazne doporucujeme pouzit nami dodanou baterii a nabijecku; jinak by
mohlo dojit k poskozeni nabijecky, baterie a kabelu.
• Baterie, které nejsou urceny k nabijeni se nesmi nabijet.
• Nekombinujte ruzné typy baterii ani staré baterie s novymi.
• Nabijeni baterie muze provadet pouze dospela osoba.
• Dobijte baterii alespon jednou za mesic, pokud se vuz delsi dobu
nepouziva.

UPOZORNËNi! 
• Toto vozidlo ma nastavitelné bezpecnostni pasy. Pred pouzitim detem
vysvetlete, jak se pripoutat bezpecnostnim pasem. Zaruci to vyssi bez
pecnost.
• Nechejte deti jezdit pouze v bezpecnych jezdeckych oblastech:
- Nikdy nepouzivejte na vozovce, v blizkosti motorovych vozidel, na
travniku, na strmych svazich nebo schodech nebo v jejich blizkosti, u
bazénu nebo jinych vodnich ploch.
• Hracku pouzivejte pouze na rovném povrchu. Napriklad uvnitr vaseho
domu, zahrady nebo hriste.
• Nikdy nepouzivejte ve tme. Dite se muze setkat s neocekavanymi
prekazkami a mit nehodu. Provozujte vozidlo pouze ve dne nebo na dobre
osvetleném miste.
• Je zakazano menit elektrické obvody nebo pridavat dalsi elektrické
soucasti.
• Pravidelne kontrolujte kabely a jejich pripojeni uvnitr vozidla.
• Nedovolte detem, aby se pri jizde vozu dotykaly kol a nebyly v jejich blizko
sti.
• Toto vozidlo ma nastavitelné bezpecnostni pasy. Pred pouzitim detem
vysvetlete, jak se pripoutat bezpecnostnim pasem, zaruci to vyssi bez
pecnost
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INSTALLMENTINSTRUCTION 

2 

1.Nainstalujte zadni naraznik. Vlozte naraznik podle obrazku 1 a pripe

vnete srouby 4 x 12. 2. Nainstalujte zadni napravu. Protahnete zadni

napravu otvory podle obr. 2 a ujistete se, ze jsou na ni podlozky 2 * M12
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3. Nainstalujte zadni kolo. Umistete podlozku, zadni kolo, kryt kola na zadni
napravu jeden po druhém (leva cast), ujistete se, ze se kryt shoduje s kolem,
poté nasad'te podlozku, utahnete maly kulaty kryt. Umistete podlozku,
prevodovku, zadni kolo, kryt kola na zadni napravu jeden po druhém (vpravo).

4. Nainstalujte otocny ram rizeni.
Umistete otocny ram na auto jako
na obrazku. Zasroubujte jej osmi
srouby 4 * 12.

6.Nainstalujte konektor predniho narazniku 
Namontujte konektor predniho narazniku 
podle obrazku 6. Dotahnéte jej osmi srouby
4 * 12. 

5.Nainstalujte predni kolo. Umistéte podlozku, zadni kolo, 
kryt kola na predni napravu jeden po druhém, ujistéte se, 
ze kryt odpovida kolu, poté nasad'te podlozku, utahnéte
maly kulaty kryt. Stejné postupujte pro pravé kolo.

7.Namontujte predni naraznik a baterii 
1) Otevi'te kapotu, vlozte predni naraznik do karoserie 
jako na obrazku, zajistéte ètyrmi 4 * 12 srouby. 
2) Odsroubujte drzak baterie, vlozte bat�rii a poté jej 
znovu pevné prisroubujte. (Poznamka: Cerveny kabel na 
èerveny a èerny kabel na èerny) 
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8.Nainstalujte celni kryt
Vlozte celni kryt do otvoru na karoserii
auta a ujistete se, ze je hacek na krytu
ve spravné poloze.

10.Nainstalujte volant
Nasad'te volant na ridici tyc auta jako
na obrazku, zajistete sroubem 5 * 35.

j 
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12.Nainstalujte drzak zadniho ramu
Umistete drzak zadniho ramu do
spravné polohy na tele auta, zajistete
jej ctyrmi srouby 4 * 12.

14.Nainstalujte zadni svetla
Zadni svetlo nasad'te na zadni ram
podle obrazku 14. Zajistete je srouby
4 * 12.

9. Nainstalujte zpetné zrcatko
Vlozte zpetné zrcatko do
karoserie automobilu jako na
obrazku

(� 
�' 

11. Vlozte do volantu baterie
Otevrete bateriovy kryt, vlozte do nej
dve baterie AA 1,5V a sroubovakem
utahnete sroub krytu baterie.

13.Nainstalujte zadni ram
Vlozte zadni ram podle obrazku 13.
Utahnete predni cast dvema srouby
4 * 18 a zadni cast dvema srouby 4 *
12.
...-------------,-, 
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15.Nainstalujte sedadlo
Sedadlo nasad'te na telo auta jako na
obrazku 15. Zajistete srouby 4 * 12.

NÂVOD K OBSLUZE 

OPERATION INSTRUCTION 

ÛDRZBA 

16. Svetlo a zvuk
Stisknutim tlacitek spustite ruzné zvuky.
(Poznamka: K umozneni pousteni hudby jsou
zapotrebi dve baterie AA 1.5V)

17. Ovladaci prvky
Prosim posad'te se; zapnete hlavni vypinac do
polohy ,,zapnuto" - (ON), prepnete prepinac ,,vpred/
vzad" (Forward/Backward) dopredu, pomoci pedalu
(Foot pedal) se pohybujte dopredu; prepnete
prepinac ,,vpred / vzad" (Forward/Backward) dozadu,
ovladejte nozni pedal budete se pohybovat dozadu;
Po prepnuti spinace ,,vpred / vzad" (Forward/Back-
ward) do stredu zastavte vuz.

18. Nabijecka
1. Zasuvka pro dobijeni je pod predni kapotou
2. Otevrte predni kapotu, kdyz chcete baterii
nabijet. Behem nabijeni netrepte ani nesahejte na
nabijecku.

Pred pouzitim je zodpovednost rodicu (dozoru) zkontrolovat hlavni casti hracky. Musi se 
pravidelne kontrolovat mozné problémové casti jako je baterie, nabijecka, kabel nebo 
konektor, zastrcka, srouby upevnuji kryt dalsich casti. V pripade poskozeni nesmi byt 
vozidlo pouzito, dokud nebude poskozeni radne odstraneno. Ujistete se, ze plastové dily 
vozidla nejsou prasklé nebo zlomené. Obcas pouzijte olej k mazani pohyblivych casti, 
jako jsou kola. Zaparkujte vozidlo v interiéru nebo jej zakryjte plachtou, abyste je ochranili 
pred vlhkym pocasim. Udrzujte vozidlo mimo zdroje tepla, jako jsou kamna, topeni, atd. 
Plastové casti se mohou roztavit. Po kazdém pouziti nabijte baterii. Baterii muze nabijet 
pouze dospela osoba. Dobijte baterii nejméne jednou za mesic, pokud vozidlo 
nepouzivate. Neumyvejte vozidlo hadici. Neumyvejte vozidlo mydlem a vodou. Nejezdete 
� vozidlem za deste nebo na snehu. Voda poskodi motor, elektricky systém a baterii. 
Cistete vozidlo mekkym suchym hadrikem. Chcete-li obnovit lesk na plastové dily, 
pouzijte lestidlo na nabytek bez vosku. Nepouzivejte vosk na auta. Nepouzivejte 
abrazivni cistici prostredky. 
Nejezdete s vozidlem na nezpevnenych plochach, v kyprych materialech v pisku nebo 
jemném sterku, které by mohly poskodit pohyblivé casti, motor nebo elektricky systém. 
Pokud vozidlo nepouzivate, mel by byt vypnut veskery elektricky zdroj. Vypnete hlavni 
vypinac a odpojte konektor baterie. 4 
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