PRŮVODCE
FUNKCE TLAČÍTKA

DÍLY

AUTO ELEKTRICKÉ
DĚTSKÉ POLICEJNÍ
Art. No. 6230AUTO01

PRŮVODCE

HLAVNÍ
ČÁST

ČELNÍ
SKLO

PRAVÝ A LEVÝ
DRŽÁK

1 KS

1 KS

1 KS

VOLANT

ZADNÍ
KŘÍDLO

PODLOŽKA

ZÁVLAČKA

1 KS

2 KS

6 KS

4 KS

KRYT
KOLA

SEDADLO

ŠROUB

DÁLKOVÉ
OVLÁDÁNÍ

4KS

1 KS

15 KS

1 KS

KOLO

ZPĚTNÉ
ZRCÁTKO

MATICE

NABÍJEČKA

4 KS

2 KS

1 KS

1 KS

SPECIFIKACE PRODUKTU

ŠROUB

①

1 KS

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

① USB Display

⑤ Tlačítko napájení

③ AUX

⑦ Vysoká a nízká rychlost

② Zobrazení výkonu
④ Nabíjecí otvor

⑥ Tlačítko sirény
⑧ Vpřed a vzad

FUNKCE DÁLKOVÉHO
OVLÁDÁNÍ A VYSVĚTLENÍ
Nepřepínejte tlačítko vpřed / vzad, když auto jede, může dojít
k poškození motoru.
Dálkové ovládání po vložení baterii začne fungovat. Dálkové
ovládání by mělo být používáno pod dohledem dospělých.
Dálkové ovládání je upřednostněno před ovládáním auta
dítětem (řidičem v autě).

R / C ovládání vpřed / vzad a doleva / doprava
Hudba
Nastavení hlasitosti a AUX
Zobrazení výkonu
Vpřed a vzad
Vysoká a nízká rychlost

① VPŘED

④ DOZADU

③ STOP

⑥ VPRAVO

② RYCHLOST

Bluetooth
USB

①

⑤ VLEVO

②

③

Jak upravit frekvenci R / C:
Dlouze stiskněte dopředu a dozadu
tlačítko na 3 sekundy a indikátor rychlosti bliká.
Poté zapněte výkon, indikátor rychlosti
zhasne, znamená, že připojení bylo úspěšné.

④

⑤

⑥

Pokud indikátor rychlosti nereaguje, znamená
to připojení se nezdařilo. Vyměňte baterie a zkuste to znovu.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
VÝMĚNA BATERIE

UPOZORNĚNÍ:
Hračku musí sestavovat dospělá osoba.
V nesestaveném stavu obsahují potenciálně nebezpečné
ostré hroty, ostré hrany a malé části, proto je prosím
držte mimo dosah dítěte.
VAROVÁNÍ:
Nepoužívat v provozu.

Baterka: 12 V4,5 AH * 1
G.W: 20 kg
N.W: 16 kg
Vhodný věk: 37-95 měsíců
Maximální zatížení: 30 kg
Doba nabíjení: 8-12 hodin
Nabíječka: Vstup AC110-220V, výstup DC12V500mA
Rychlost: 3-5 km / h

Sejměte kryt baterie ovladače
Vložte dvě baterie AAA1,5V
Vložte baterie se správnou polaritou.
Nové a použité baterie nemíchejte. Použité vždy ekologicky
zlikvidovat.
Nevkládejte baterie s nesprávnou polaritou, mohlo by dojít
ke zkratu. Nenabíjecí baterie nelze dobíjet.
Manipulovat s bateriemi smí pouze dospělý.
Baterie neslouží jako hračka.
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SCHÉMA POŘADÍ INSTALACE
1. SESTAVA PRAVÉHO A LEVÉHO DRŽÁKU
Umístěte pravý a levý držák do příslušných otvorů
na karoserii a utáhněte jej šrouby.

4. SESTAVA ČELNÍHO SKLA
Otevřete kapotu a připojte vedení, která jsou v čelním skle
a pod kapotou, zasuňte čelní sklo na správné místo
na platformu a nakonec ji utáhněte šroubem.

8. SESTAVA ZPĚTNÉHO ZRCÁTKA
Vložení pravého a levého zpětného zrcátka na správné místo
(otvor) jako na obrázku.

KROKY NABÍJENÍ
Krok 1: Nabíjecí otvor je pod volantem.
Krok 2: Vložte konektor nabíječky do otvoru pro konektor.
Krok 3: Připojte nabíječku do zásuvky.
Varování: Automobil musí být nabíjen pouze dospělou osobou.
Během nabíjení s autem nemanipulujte.

2. SESTAVA PŘEDNÍCH A ZADNÍCH KOL
Montáž: podložka, přední kolo, podložka, poté utáhněte
závlačku a nakonec vložte kryt kola.
Montáž: podložka, zadní kolo, podložka, poté utáhněte
závlačku a nakonec vložte kryt kola.

5. SESTAVA ZADNÍHO KŘÍDLA
Spojení kabelů, které jsou v zadním křídle a karoserii,
poté zasuňte zadní křídlo do pravého otvoru na voze.

6. PŘIPOJENÍ BATERIE
Připojte bateriové vedení správně, červená k červené,
černá k černé.

3. SESTAVA VOLANTU

VAROVÁNÍ
Z důvodu bezpečnosti dětí si je prosím pečlivě přečtěte.
Montáž a seřizování musí být prováděna dospělou osobou
a s dětmi mimo dosah.
Děti do 36 měsíců udržujte z dosahu malých dílů.
Bezpečnostní pás je nutností, když si děti hrají.
Nebuďte blízko ohně.
Dospělý musí děti seznámit s ovládáním auta dle návodu
a nikdy nesmí nechat děti při ježdění samotné – bez dozoru.
Nestůjte před autíčkem, když se děti chystají k jízdě.
Akumulátor smí nabíjet pouze dospělí.
Před použitím nabijte akumulátor.
Chraňte děti před plastovým sáčkem, mohlo by dojít
k udušení.
Používejte pouze náhradní díly poskytnuté výrobcem.
Nabíječka není hračka na hraní.
Maximální nosnost je 30 kg. Nepřetěžujte.
Vhodný věk: 37-95 měsíců.

OZNÁMENÍ O NABÍJENÍ

Spojte dva dráty jako na obrázku a poté vložte volant
na směrovou páku, nakonec dotáhněte šroubem a maticí.

7. SESTAVA SEDADLA
Nasaďte sedadla na správné místo v autě, poté pomocí
šroubů utáhněte.

Při prvním použití nabíjejte 10 hodin, jinak dojde k poškození
baterie. Nejprve zapojte nabíjecí kabel DC do nabíjecího
otvoru a poté zapojte nabíječku do zásuvky.
S autem si nelze hrát, když se nabíjí. Při každém nabití
nenabíjejte déle než 18 hodin.
Je normální, že nabíječka a baterie jsou teplé (pod 60 °)
během nabíjení.
Nenabíjejte, pokud je zásuvka mokrá nebo dojde ke zkratu.
Používejte pouze nabíječku dodanou výrobcem, jinak
poškodíte nabíječku a baterii nebo může dojít ke zkratu.
Pokud delší dobu nepoužíváte, stejně dobíjejte baterii
alespoň 1krát za měsíc.

ÚDRŽBA A SERVIS
Pravidelně kontrolujte baterii, nabíječku a další náhradní díly.
Pokud by nastal nějaký problém, před jízdou je nutné
ho opravit.
• K ošetřování železných dílů používejte mazací olej.
Chraňte auto před silným slunečným zářením.
• Zaparkujte jej na rovném místě.
• Zaparkujte jej uvnitř a přikryjte.
• Chraňte auto před ohněm, jako jsou kamna nebo topení,
nebo před otevřeným ohněm. Chraňte před hořlavými věcmi,
jinak by mohlo dojít k požáru.
• Po použití jej nabijte. Nabíjení smí provádět pouze dospělá
osoba.
Pokud dlouho nepoužíváte, prosím, nabijte alespoň 1 krát
za měsíc, aby se udržovala baterie.
• Vozidlo čistěte pouze suchým hadříkem. Nepoužívejte
chemická rozpouštědla k otření plastových dílů. Neumývejte
jej vodou ani si nehrajte při dešti nebo sněhu. Voda poškodí
motor, elektrický systém nebo baterie.
• Po každém použití prosím vypněte napájení.
• Používejte pouze nabíječku dodanou výrobcem.
• Neměňte strukturu vozu ani elektrické vedení.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
___________________________________________________________________________
Výrobce:
PROTECO nářadí s.r.o.,
Radlická 2487/99, 150 00 Praha 5
Česká republika, IČO: 47453630
Výrobek:

62.30-AUTO-01 - auto elektrické dětské policejní
62.30-AUTO-02 - auto elektrické dětské terénní

Typ:

JC002
JC666

Baterie:

12V4,5, 12V7

Výrobek splňuje všechna příslušná ustanovení technických předpisů, tj. předmětných
směrnic Evropských společenství a nařízení vlády ČR.
Směrnice č.2018/2005
Směrnice č.2009/48/EC
Směrnice č.2005/84/EC
Směrnice č.2013/56/EU
Směrnice č.2012/19/EU
Směrnice č.2017/2102(ROHs2)
Směrnice č.2014/30/EU
Při posouzení shody byly použity následující normy:
EN 71 PT.1-14+A1:2018
EN 71 PT.2-11+A1:2014
EN 71-3:2013+A3:2018
EN 71-3:2019
EN 62115:2005+A12:2015
EN IEC 62115:2020+A11:2020
IEC 61056-1:2012
EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC2012, EN61000-6-1:2007, EN61000-3-2:2014, EN610003-3:2013, EN61000-4-2:2009, EN61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010, EN 61000-4-4:2012,
EN 61000-4-5:2014, EN61000-4-6:2014, EN 61000-4-8:2010, EN 61000-4-11:2004.
Posouzení shody bylo provedeno ve spolupráci s: ITS Wuxi Ltd.No.8 Fubei Road, Xishan
Zone, Jiangsu China 214101, ITS Shanghai No.801 YiShan Road, 200233 China,
Čísla a testů a certifikátů: 222001003, SDS201801221110,6619254-0857,SHAH01226856,
BSTDG200113648402CR,BSTDG200113648405CR,BSTDG200113648401CR,
JTD20200120-01-LVD,
Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení CE na výrobek umístěno: 21
Osoba pověřená kompletací technické dokumentace:
V Podbřezí dne 16.10.2020

Libor Knap
Podbřezí 63
518 03
…………………………………
Libor Knap
jednatel společnosti
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