
Návod na použitie 

 

Práve ste od nás obdŕžali elektrické autíčko. Tento návod Vám pomôže autíčko 

poskladať. 

1.  Autíčko a všetky diely vyberte z krabice. Vybaľte ich z obalov. 

2.  Autíčko otočíme podvozkom nahor. Skontrolujte či pod sedadlom nie sú uložené motory 

treba ich odpojiť od konektorov. 

3.  Odpojené motory treba zasunúť na zadnú osku, prestrčiť káble cez dieru, ktorá vedie pod 

sedadlo a následne zapojiť naspäť konektory, ktoré ste odpojili (tento úkon sa robí len vtedy ak 

sú motory pod sedadlom a treba ich namontovať na zadnú osku). 

4.  Zadné kolieska:  

• V priložených dieloch máte kolieska - 4 ks (2ks predné, 2ks zadné). 

• Zadné kolieska majú výstupy na motory. Ak by všetky kolieska boli rovnaké, tak v 

priložených dieloch sú 2 plastové nadstavce, ktoré sa nasadia na 2 kolieska. 

• Zasuňte kolieska na zadnú osku tak, aby vám výstupy zapasovali do motorov (pokiaľ 

máte na kolieskach výrezy na plastové segmenty (ɸ), tak tie slúžia na vymedzenie 

kolieska. Vložte segment do výrezu - spravidla potrebné na koliesku z obidvoch strán. 

• Keď máte kolieska zapojené, musíte vložiť na osku ešte železnú podložku a závlačku 

pokiaľ je na oske diera. Ak je na oske závit, tak železnú podložku a maticu. 

5. Predné kolieska: 

•  Na osku vložíme železnú podložku, ktorá zabráni koliesku v svojvoľnom pohybe. 

• Zasunieme kolieska na prednú osku. Pokiaľ máte na kolieskach výrezy na plastové 

segmenty (ɸ), tak tie slúžia na vymedzenie kolieska. Vložte segment do výrezu - 

spravidla potrebné na 1 koliesku z obidvoch strán. 

• Keď máte kolieska zapojené, musíte vložiť na osku ešte železnú podložku a závlačku 

pokiaľ je na oske diera. Ak je na oske závit, tak železnú podložku a maticu. 

6. Otočte autíčko na kolesá. Teraz môžete nasadiť disky. 

7. Montáž volantu: Volant má v sebe skrutku, ktorá vedieť priečne cez volant – treba ju 

vyskrutkovať. Zapojte konektory ktoré vedú z volantu a autíčka. Nasaďte volant na osku na 

ktorej je diera, vložte naspäť skrutku a zaskrutkujte maticu. 

8. Je potrebné zapojiť plusový kontakt na batérii autíčka - buď máte vypojený plusový 

kontakt alebo konektor z riadiacej skrinky – treba zapojiť (väčšina autíčok má batériu pod 

sedadlom, niektoré pod prednou kapotou). 

9. Diely, ktoré Vám ostali: sedadlo, spätné zrkadlá, predný štít, zadné krídlo a pod. Všetky 

tieto časti zapojíte jednoducho na zarážky a doskrutkujete priloženými skrutkami. Niektoré 

časti, ako zadné svetelné krídlo treba napojiť na konektory. 

10. Spárovanie ovládača 

• Vložte baterky do diaľkového ovládača. 

• Vypnite autíčko. 

• Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo M alebo car select . Pokiaľ diaľkové ovládanie 

nemá nápis M alebo car select treba vyskúšať tlačidlo, ktoré je v strede diaľkového 

ovládača (keď na ovládači nemáte v strede tlačidlo je nutné stlačiť šípku dopredu 

a šípku dozadu spolu naraz) 

• Držte tlačidlo cca 8 až 10 sekúnd  a medzitým zapnite autíčko. STÁLE DRŽTE 

TLAČIDLO NA DIAĽKOVOM OVLÁDAČI ! Niektoré autíčka majú kľúč - zapnite 

kľúčom. 

• Autíčko by už malo reagovať na diaľkový ovládač - ak nereaguje, opakujte tento 

postup. 

11. Správne používanie a nabíjanie:  

Ak ste autíčko práve teraz obdŕžali, nabíjanie nie je potrebné. Autíčko nabíjame keď sú 

viditeľné znaky vybitia – na ukazovateli je hodnota menšia ako 12:00 a autíčko vykazuje 

spomalenú jazdu. Pri týchto znakoch treba autíčko ihneď nabiť! Autíčko netreba nechávať 

úplne vybíjať, skracujete tým životnosť batérie. Nabíjanie trvá približne 12 hodín.  Nenabíjajte 

batériu kratšie, znižujete tým životnosť batérie.  

Keď autíčko dlhšiu dobu nepoužívate(niekoľko týždňov alebo mesiacov) batériu je nutné nabiť 

a odpojiť od kontaktov. Ak necháte akumulátor úplne vybitý je možné, že ho už nepôjde vôbec 

nabiť. Tu sa potom už nejedná o chybu akumulátora, k poškodeniu došlo zanedbaním bežnej 

údržby a uskladnenia zo strany používateľa. Reklamácia nebude uznaná! 

 

 

 

 



NABÍJANIE : 

 

Vždy pred nabitím batérie skontrolujte vizuálne nabíjačku a elektrické vozidlo, presvedčte sa 

či nie sú viditeľné poškodenia  

 

• Pripojte nabíjačku do siete 230V a konektor nabíjania do elektrického vozidla a uistite 

sa že vozidlo nie je možné zapnúť po napojení nabíjania. Je to bezpečnostný prvok, aby 

dieťa nemohlo vozidlo zapnúť pri nabíjaní.  

• Pri nabíjaní dbajte nato, aby sa dieťa nepribližovalo k vozidlu ! 

• Nabíjajte vozidlo len v suchom, bezprašnom prostredí len v interiéry a nie pod priamym 

slnečným žiarením a mimo horľavých materiálov. 

• Nikdy nenechávajte nabíjanie bez dozoru!   

• Nenechávajte nabíjať autíčko viac, ako je stanovený počet hodín v návode na použitie! 

 

Pokiaľ zistite poškodenie, vysoké prehrievanie, nesprávne nabíjanie alebo akýkoľvek stav, 

ktorý nezodpovedá správnemu nabíjaniu ihneď odpojte nabíjačku zo siete 230V a kontaktujte 

predajcu. 

Ak máte otázky neváhajte nás kontaktovať na tel. čísle  0949 872 559 

Radi Vám pomôžeme. 

Pre uľahčenie skladanie sme pre Vás pripravili VIDEONÁVODY. Tie nájdete na našej 

stránke  

www.autapredeti.sk v sekcii blog/videonávod 

 

ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY 

Na vozidlá sa vzťahuje záruka 24 mesiacov len na výrobné vady spôsobené výrobcom a 

zistené počas trvania záručnej doby, nie na opotrebovanie výrobku. Záručnú dobu si nie je 

možné zamieňať so životnosťou výrobku. Maximálna záručná životnosť batérie je 6 mesiacov, 

jej kapacita záleží na jej používaní. (nabíjaní, vybíjaní) 

-           Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho sa riadia Občianskym zákonníkom v 

platnom znení. Výrobok je pred expedíciou výrobcom kontrolovaný. Záruka poskytovaná 

predajcom sa vzťahuje na chyby výrobku zistené v záručnej dobe a spôsobené chybným 

materiálom alebo chybným spracovaním. 

-           Výrobca, v súlade s § 619 odst. (2) Občianského zákonníku, neručí za chyby vzniknuté 

prirodzeným opotrebením – spínače, prevodovky a kolesá sú diely podliehajúce prirodzenému 

opotrebeniu, spôsobenú obvyklým používaním. Výrobca ďalej neručí za chyby vzniknuté 

starnutím, nesprávnym používaním  výrobku. (preťažovaním, nárazmi, vozením v nevhodnom 

prostredí .), nevhodným uskladnením a ošetrovaním, neopatrnou dopravou a manipuláciou, 

hrubým zaobchádzaním alebo používaním k inému účelu ako k účelu obvyklému, ku ktorému 

je výrobok určený. Výrobok výslovne nie je určený pre prevádzku vo verejných požičovniach 

či k podobným účelom. Výrobca neručí za poškodenie, ktoré bolo spôsobené užívateľom alebo 

inou osobou, poprípade živelnou pohromou. Použitie inej batérie, ako tej ktorá je v balení od 

výrobcu je výslovne zakázané, vedie k závažnému poškodeniu mechanických a elektrických 

častí. Autíčko a batériu nevystavujte extrémnym teplotám. 

-  Na takto vzniknuté chyby sa záruka nevzťahuje. Záruka sa nemôže uznať, ak spotrebiteľ 

učiní nedovolené zásahy do výrobku alebo použije k oprave výrobku iné ako originálne diely. 

-  Zistené chyby je nutné reklamovať bez zbytočného odkladu u predajcu, kde bol výrobok 

zakúpený. 

-  K reklamácii je nutné dodať riadne vyplnený reklamačný protokol. 

-  Do záručnej opravy odovzdá spotrebiteľ kompletný výrobok, alebo po dohovore s predajcom 

iba konkrétny diel . 

-          Predajca postúpi reklamáciu dovozcovi vrátane vyššie uvedených dokladov. Dovozca 

reklamáciu výrobku posúdi a v prípade oprávnenej reklamácie bude výrobok opravený, 

poprípade vymenený za nový v lehote do 30dní. 

Všetky naše produkty spĺňajú certifikáciu CE.  

 


