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ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU

SKRUTKA

①

1 KS

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

① USB Display

⑤ Tlačidlo napájania

③ AUX

⑦ Vysoká a nízka rýchlosť

② Zobrazenie výkonu
④ Nabíjací otvor

⑥Tlačidlo sirény
⑧ Vpred a vzad

FUNKCIA DIAĽKOVÉHO
OVLÁDANIA A VYSVETLENIE
Funkcia diaľkového ovládania a vysvetlenie.
Neprepínajte tlačidlo vpred / vzad, keď auto ide, môže sa poškodiť
motor.
Diaľkové ovládanie začne fungovať po vložení batérií.
Diaľkové ovládanie by malo byť používané pod dohľadomdospelých.
Diaľkové ovládanie je uprednostnené pred ovládaním auta dieťaťom
(vodičom v aute).

R / C ovládanie vpred / vzad a doľava / doprava
Hudba
Nastavenie hlasitosti a AUX
Zobrazenie výkonu
Vpred a vzad
Vysoká a nízka rýchlosť

① VPRED

④ STOP

③ INDIKÁTOR
SVETLA

⑥ VĽAVO

② RÝCHLOSŤ

Bluetooth
USB

⑤ DOZADU

①

② ③ ④

⑦ VPRAVO

AKO UPRAVIŤ FREKVENCIU R / C:
⑥
Dlho stlačte tlačidlo vpred / vzad
⑤
⑦
(min. na 3 sekundy) a indikátor rýchlosti začne blikať.
Potom zapnite výkon, indikátor rýchlosti zhasne,čo znamená,
že pripojenie bolo úspešné.
Ak indikátor rýchlosti nereaguje, znamená to, že pripojenie zlyhalo.
Vymeňte batérie a skúste to znova..

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE
VÝMENA BATÉRIE

UPOZORNENIE:
Hračku musí zostavovať dospelá osoba.V nezmontovanom
stave obsahuje potenciálne nebezpečné ostré hroty,
ostré hrany a malé časti, preto ich prosím držte mimo
dosahu dieťaťa.
VAROVANIE:
Nepoužívať v premávke.

Baterka: 12V4,5AH * 1
G.W: 20 kg
N.W: 16 kg
Vhodný vek: 37-95 mesiacov
Maximálne zaťaženie: 30 kg
Doba nabíjania: 8-12 hodín
Nabíjačka vstup: AC110-220V
Nabíjačka výstup: DC12V500mA
Rýchlosť: 3-5 km / h

Odstráňte kryt batérie ovládača.
Vložte dve batérie AAA1,5V.
Vložte batérie so správnou polaritou.
Nové a použité batérie nemiešajte.
Použité vždy ekologicky zlikvidujte.
Nevkladajte batérie s nesprávnou polaritou, mohlo by dôjsť ku skratu.
Nenabíjacie batérie nie je možné dobíjať.
S batériami smie manipulovať len dospelý.
Batérie neslúžia ako hračka.
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SCHÉMA PORADIA INŠTALÁCIE
1. ZOSTAVA PRAVÉHO A ĽAVÉHO DRŽIAKU
Umiestnite pravý a ľavý držiak do príslušných otvorov
na karosérii a utiahnite ho skrutkami.

4. ZOSTAVA ČELNÉHO SKLA
Otvorte kapotu a pripojte vedenia, ktoré sú v čelnom skle
a pod kapotou a zasuňte čelné sklo na správne miesto
na platformu a nakoniec ju utiahnite skrutkou.

8. ZOSTAVA SPÄTNÉHO ZRKADLA
Vloženie pravého a ľavého spätného zrkadla na správne
miesto(Otvor) ako na obrázku.

KROKY NABÍJANIA
Krok 1: Nabíjací otvor je pod volantom.
Krok 2: Vložte konektor nabíjačky do otvoru pre konektor.
Krok 3: Pripojte nabíjačku do zásuvky.
Varovanie: Automobil musí byť nabíjaný iba dospelou osobou.
Počas nabíjania s autom nemanipulujte.

2. ZOSTAVA PREDNÝCH A ZADNÝCH KOLIES
Montáž predných kolies: podložka, predné koleso, podložka,
potom utiahnite závlačku a nakoniec vložte kryt kolesa.
Montáž zadných kolies: podložka, zadné koleso, podložka,
potom utiahnite závlačku a nakoniec vložte kryt kolesa.

5. ZOSTAVA ZADNÉHO KRÍDLA
Spojenie káblov, ktoré sú v zadnom krídle a karosériu,
potom zasuňte zadné krídlo do pravého otvoru na voze.

6. PRIPOJENIE BATÉRIE
Pripojte batériové vedenie správne, červená k červenej,
čierna k čiernej.

VAROVANIA
Z dôvodu bezpečnosti detí si ich starostlivo prečítajte, prosím.
Montáž a nastavovanie musí byť vykonávané dospelou
osobou, mimo dosahu detí.
Deti do 36 mesiacov udržujte z dosahu malých dielov.
Bezpečnostný pás je nutnosťou behom užívania auta.
Nebuďte blízko ohňa.
Dospelý musia deti zoznámiť s ovládaním auta podľa návodu
a nikdy nesmú nechať deti pri jazdení bez dozoru.
Nestojte pred autíčkom, keď sa deti chystajú k jazde.
Akumulátor smú nabíjať len dospelí.
Pred použitím najprv nabite akumulátor.
Chráňte deti pred plastovým vrecúškom, mohlo by dôjsť
k uduseniu.
Používajte iba náhradné diely poskytnuté výrobcom.
Nabíjačka nie je hračka na hranie.
Maximálna nosnosť je 30 kg. Nepreťažujte.
Vhodný vek: 37-95 mesiacov.

3. ZOSTAVA VOLANTU

ÚDRŽBA A SERVIS
Pravidelne kontrolujte batériu, nabíjačku a ďalšie náhradné diely.
Ak sa vyskytne nejaký problém, pred jazdou ho prosím opravte.
• K ošetrovaniu železných dielov používajte mazací olej.
Chráňte auto pred silným slnečným žiarením.
• Zaparkujte ho na rovnom mieste.
• Zaparkujte ho vo vnútri a prikryte.
• Chráňte auto pred ohňom, ako sú kachle alebo kúrenie,
alebo pred otvoreným ohňom.
Chráňte pred horľavými vecami, inak by mohlo dôjsť k požiaru.
• Po použití ho nabite, smú to vykonávať len dospelí. Ak auto
dlho nepoužívate, prosím, nabite ho aspoň 1 krát za mesiac,
aby sa udržiavala batéria.
• Vozidlo čistite len suchou handričkou. Nepoužívajte chemické
rozpúšťadlá k utretiu plastových dielov. Neumývajte ho vodou
ani ho nepoužívajte v daždi alebo snehu. Voda poškodí motor,
elektrický systém alebo batérie.
• Po každom použití vypnite napájanie.
• Používajte iba nabíjačku dodanú výrobcom.
• Nemeňte štruktúru vozidla ani elektrické vedenie.

OZNÁMENIE O NABÍJANÍ

Spojte dva drôty ako na obrázku a potom vložte volant
na smerovú páku, nakoniec dotiahnite skrutkou a maticou.

7. ZOSTAVA SEDADIEL
Nasaďte sedadlá na správne miesto v aute, potom
pomocou skrutiek utiahnite.

Pri prvom použití nabíjajte 10 hodín, inak dôjde k poškodeniu
batérie.
Najprv zapojte nabíjací kábel DC do nabíjacieho otvoru
a potom zapojte nabíjačku do zásuvky.
S autom si nehrajte, keď sa nabíja. Pri každom nabití
nenabíjajte dlhšie ako 18 hodín.
Je normálne, že nabíjačka a batérie sú teplé (pod 60 °)
počas nabíjania.
Nenabíjajte, ak je zásuvka mokrá, dôjde ku skratu.
Používajte iba nabíjačku dodanú výrobcom, inak sa poškodí
nabíjačka a batéria alebo môže dôjsť ku skratu.
Pokiaľ dlhšiu dobu nepoužívate, i tak dobíjajte batériu
aspoň 1-krát za mesiac.

VYHLÁSENIE O ZHODE
___________________________________________________________________________
Výrobca:

PROTECO nářadí s.r.o.
Radlická 2487/99, 150 00 Praha 5
Česká republika, IČO: 47453630

Dodávateľ pre Slovenskú republiku:
PROTECO náradie s.r.o.
Blagoevova 9, 851 04 Bratislava – Petržalka, IČO: 50 635 875
Označenie výrobku: 62.30-AUTO-01 - auto elektrické detské policajné
62.30-AUTO-02 - auto elektrické detské terénne
Typ:
JC002
JC666
Baterie: 12V4,5, 12V7
Výrobok: spĺňa všetky príslušné ustanovenia technických predpisov, tj Predmetných smerníc Európskych
spoločenstiev.
Pri posúdení zhody boli použité nasledovné 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, EN61000-3-3:2013,
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.
Posúdenie zhody bolo vydané na základe skúšok vykonaných skúšobňou:
ITS Wuxi Ltd.No.8 Fubei Road, Xishan Zone, Jiangsu China 214101, ITS Shanghai No.801 YiShan Road,
200233 China,
Vydané na základe certifikátov a reportov : 222001003, SDS201801221110, 66192540857,
SHAH01226856.
Posledné dvojčíslie roku v ktorom bolo označenie CE na výrobok umiestnené: 21
Osoba poverená kompletáciou technickej dokumentácie: Libor Knap
Podbřezí 63
518 03
V Bratislave, dňa 16.10.2020
Libor Knap
Konateľ spoločnosti

2

