CZ
PL
DĚTSKÁ MOTORKA
MOTOREK
DZIECIĘCYENDURO
ENDUROYJ137
YJ137
NÁVOD K POUŽITÍ
INSTRUKCJA
OBSŁUGI

Dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu.
Děkujeme
důvěru zadowoleni
a zakoupeniztohoto
Wierzymy, za
że projevenou
będziecie Państwo
kupna produktu.
zabawki, która może dać dzieciom wiele
Věříme,
budete
s touto dětskou
motorkou
plnězapoznać
spokojenisię
a přinese
Vašim
dětemi zachować
mnoho
radości. že
Przed
rozpoczęciem
użytkowania
należy
a instrukcją
obsługi
radosti.
ją, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.
Před
si pečlivě
přečtěte
tento powinien
návod a uchovejte
jej pro
pozdější
nahlédnutí.
Przedpoužitím
pierwszym
użyciem
akumulator
być ładowany
przez
co najmniej
4-6 godzin.
Před prvním použitím nabíjejte baterii alespoň 4-6 hodin.
Chcielibyśmy, aby zabawka służyła Wam jak najdłużej, dlatego należy wziąć pod uwagę
Chceme, aby Vaše dítě používalo tento výrobek co možná nejdéle, proto berte v potaz náslenastępujące:
dující:
Przeznaczone dla dzieci w wieku powyżej 5 lat
Ładowarka: Wejście: AC 230V/50Hz
Vhodné pro děti
5 a více let
Nabíječka:
Vstup: AC 230V/50Hz
Akumulator 6 V 4,5Ah 1 szt.
Wyjście: DC 6V500mA
Výstup: DC 6V500mA
Baterie
6 V 4,5Ah*1
Maksymalne obciążenie 25kg
Średnia żywotność akumulatora ok. 300 cyklów ładowania
Prům. životnost baterie Asi 300 cyklů dobití
Max. nosnost
Max. 25kg
Wymiary 102x53x66cm
Czas ładowania: 8-10 godzin.
Doba nabíjení
8-10 hodin
Rozměry
102x53x66cm
Prędkość 2 km/h
Bezpiecznik 5A, zabezpieczenie termiczne
Pojistka
5A, termopojistka
Rychlost
2km/h
Napęd elektryczny
Czas jazdy na całkowicie naładowanym akumulatorze: do 1 godziny
Výdrž baterie
až 1 hod.
Pohon
elektrický
Ostrzeżenie
Varování
W trosce o bezpieczeństwo Twojego dziecka, prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją
Vobsługi,
zájmu bezpečnosti
dítěte si, prosím,
přečtěte Instrukcję
tento návod,
všechna
varování
in- z
zawartymi wVašeho
niej ostrzeżeniami
i zaleceniami.
należy
zachować,
abyamóc
strukce.
Návod
uchovejte
pro
pozdější
nahlédnutí.
niej skorzystać w dowolnym momencie.
Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz
- CZ
PL -11-

Montážpowinien
musí býtbyć
provedena
dospělou
VýrobekProdukt
obsahuje
malé małe
součástky,
jejichž
Pojazd
zmontowany
przezosobou.
osobę dorosła.
zawiera
elementy,
ichkommontaż
powinien
byćpouze
wykonany
przez
osobęPřidorosłą.
Zabawka
powinna
być składana
pletaci musí
provést
dospělá
osoba.
montáži
držte výrobek
mimo
dosah dětí.
w
miejscu
niedostępnym
Před
sestavením
vozidla se sedla
dzieci.
Przed
znamte se všemirozpoczęciem
součástkami
1
1
2
1
montażu
należy
sprawdzić
a uchovejte
všechny
obaly,
kompletność
wszystkich
dokud není vozidlo
kompletní.
elementów i zachować wszystkie
Seznam součástek
części opakowania do momentu
1. tělo motorky 1x
1
1
4
3
uruchomienia
zabawki.
2. přední maska
1x
Wykaz
elementów
3. řidítka
1x
1. korpus motorka 1x
4.
přístrojová
deska
2. maska przednia
1x 1x
5. kierownica
přední vidlice
3.
1x 1x
2
5
1
6
4.
1x
6. deska
tlumičrozdzielcza
2x
5.
przedniekola
1x levý 1x
7. widełki
kryt předního
6. amortyzator 2x
8. lewe
kryt mocowanie
předního kola
1x 1x
7.
kołapravý
przedniego
9.prawe
přední
kolo 1x koła przedniego 1x
8.
mocowanie
1
8
1
7
10.koło
přední
osa 1x
9.
przednie
1x
10.
1x pedálů 1x
11.oś
tyčprzednia
na nášlapy
11.
12.drążek
nášlapstopek
2x 1x
12. stopka 2x
13.kółka
postranní
kolečka
2x
13.
boczne
2x
10
11
1
1
9
14.
matice
prům.
10
mm
14. nakrętka rozmiar 10 mm3x
3x
15.
rozmiar6mm
6mm2x
2x
15.nakrętka
matice prům.
16.
kołado
przedniego
16.tulejka
pouzdro
předního kola
rozmiar 10 mm 2x
prům.
10 mm 2x2x
1
2
17. klucz
nasadkowy
11
12
17.
klíč
2x
18. śruba M10x90 1x
18.śruba
šroubM6x20
M10x90
19.
4x 1x
20.
2x4x
19.śruba
šroubM6x60
M6x20
21.
2x 2x
20.śruba
šroub4x12
M6x60
21
3
13
14
22. błotnik przedni 1x
21 ładowarka
šroub 4x12
23.
1x2x
22.czapeczka
přední blatník
1x 3x
24.
ochronna
zakończenia
23. na
nabíječka
1x drążka stopek
24.Podkładka
ochrannáM10
čepička
3x
25.
na oś przednią
2x 15
16
2
2
na
zakončení
tyče
nášlapů.
Montaż
25. Podložka
na přední
Montaż
może M10
być wykonany
osu 2 ks.
wyłącznie
przez osobę dorosłą.
Na
montaż motorka należy
1
17
2
Montáž
18
poświęcić
około
40 minut.
Dzieci
Montáž musí
provádět
dospělá
mogą zranić się na małych
osoba. Sestavení motorky trvá
elementach, ostrych
asi 40 minut.i Děti
se mohou
pokrawędziach
występach.
Należy
19
20
41
24
ranit
o
malé
součástky,
ostré
hrazachować szczególną ostrożność
ny a výčnělky.
Při rozbalování
podczas
rozpakowywania
motorky dbejte
zvýšené
elementów
zabawki.
Dziecipozornie
nosti.
sestavování
motorky 21
mogąPři
pomagać
w montażu
22
2
1
pojazdu.
nesmí asistovat děti.
25

2 23

1
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Před sestavením
motorky
se seznamte
se všemi kompletność
součástkami awszystkich
uchovejteelementów
všechny obaly, doPrzed
rozpoczęciem
montażu
należy sprawdzić
není motorka
kompletní.
Nářadí nutné
sestavení
klíč 10, 17 (Kladivo,
10 a šrouboikud
zachować
wszystkie
części opakowania
dopro
momentu
uruchomienia
zabawki.klíč
Podczas
vák nejsou
součástí będą:
dodávky.)
montażu
potrzebne
klucz 17 oraz 10, młotek i
1) Z předníktóre
vidlice
všechny
součástky. Pro
śrubokręt,
nieodstraňte
są dostarczane
z produktem.
přichycení přístrojové desky a řidítek k přední vidlici
použijte
2 ks šroubů
M6x60,
poté našroubujte
na przyšrou1. Usuń
wszystkie
elementy
z przednich
widełek. Do
by maticedeski
M6 arozdzielczej
dotáhněte. iTímto
zajistíte
kompomocowania
kierownicy
dotyto
przednich
nentyużyj
k sobě.
widełek
dwóch śrub M6x60, a następnie wkręć na nie
nakrętki M6 i porządnie je dociągnij. W ten sposób wszyst2) Na
přední vidlici
nasaďte
tlumiče
a poté nasaďte levý
kie
komponenty
zostaną
ze sobą
połączone.
i pravý
kryt kola. Donapředního
do otvorů
2. Wsuń
amortyzatory
przedniekola
widełki
i załóżpro
el- osu
vložte
dvě pouzdra.
Nasaďte do
vidlice
přední na
kolo.
ementy
(prawy
i lewy) mocujące
koło.
Do otworu
oś Z
přední osy
vyšroubujte
ks matice
M10 a vysuńte
w przednim
kole
wsuń dwie1 tuleje.
Zamontuj
przednieosu
vidlice.
Skrz kryty
předního
kola, pouzdra
přední
kołoz w
widełkach.
Wykręć
jedną nakrętkę
M10 ai wysuń
prostrčte
předníoś
osu.
Na přední
našroubujte
oś zkolo
widełek.
Przepchnij
przez
tuleje wosu
przednim
a dotáhněte
matice
M10
pomocí
Matice
kole.
Wkręć obieobě
nakrętki
M10
naskońce
osiklíče.
przedniej
i
nepřetahujte!
( kolo
sewolno
musí otáčet)
Pod matice
M10
dociągnij
je kluczem.
Nie
zbyt mocno
dociągać
umístěte
namusi
osu podložky
M10. śrubami M10 umieść
nakrętek
(koło
się obracać)!Pod
na końcówkach osi podkładki M10.
3)Przy
Na zadní
straně
zvukového
modulu
v masce
3.
pomocy
śrubokręta
odkręć
śrubę
šroubovákem
uvolněte
šroub
a odstraňtei kryt
znajdującą
się z tyłu
modułu
dźwiękowego
přihrádky
na baterie.
2xWłóż
AA baterie
zdejmij
pokrywę
komoryVložte
baterii.
2 szt. basoučástí
a kryt
vraťte na
terii(nejsou
typu AA
(nie sądodávky)
dostarczane
z produktem),
místo
a zajistěte
šroubkem.
załóż
pokrywę
na swoje
miejsce i zabezpiecz ją
wkręcając śrubę.
Informace odotyczące
bateriích:baterii i akumulaInformacje
Z
baterie
může
unikat tekutina, která může
torów:
způsobit
chemické
popáleniny
neboelektrolit,
poškozeZ baterii może wydobywać
się żrący
ní
výrobku.
Abyste
se
vyhnuli
úniku
kapaliny,
który może spowodować uszkodzenie powinemíchejte
staré
a nové baterie
baterie
erzchni
lub być
przyczyną
usterkinebo
urządzenia.
jiného
typu:
alkalická,
klasické
a
dobíjecí.
Aby nie dopuścić do wycieku, nie wolno Při
vkládáníze
baterií
polaritu.
Nepoužívámieszać
sobą dbejte
nowychnabaterii
z wyczerpate-li
výrobek
delší
dobu,
baterie
vyndejte.
Vynymi lub baterii różnych typów: alkalicznych,
bité
baterie
vždy
vyndávejte
z
výrobku.
Baterie
standardowych i akumulatorków. Podczas
bezpečně zlikvidujte,
nevhazujte
do ohně.
wkładania
baterii zwróć
uwagę najeprawidłową
Baterie
mohou
vybouchnout
nebo
může
biegunowość. Jeżeli nie używasz zabawki dojít
przez
k úniku okres,
kapaliny.
dłuższy
wyjmij z niej baterie. Wyczerpane
Nikdy nezkratujte
koncové
svorkyzna
baterii.
baterie
należy zawsze
wyjmować
zabawki.
Dobíjejte
pouze
dobíjecí
baterie
–
viz
kapitola
Akumulatory należy zutylizować w bezpieczny sposób,
dobíjecí
akumulátory
nie wolno wrzucać ich do ognia. Baterie mogą wybuchnąć
Baterie,
dobít,elektrolitu.
nedobíjejte.
lub
możekteré
dojśćnelze
do wycieku
Nie wolno zwierać
Používejte
pouze
baterie
doporučeného
typu.
biegunów baterii. Ładować można tylko baterie
akumulatorki
Před
dobíjením
vyjměte
baterie
z
výrobku.
– zob. akapit „Akumulatory”. Nie wolno ładować zwykłych batDobíjení
baterií
může být
prováděno
pod dohleerii.
Używaj
tylko baterii
zalecanego
typu.pouze
Przed rozpoczęciem
dem
dospělé
osoby.
ładowania należy wyjąć baterie z urządzenia. Baterie mogą
być ładowane wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
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2

3

4)
masku nasaďte
4.Přední
Załóż przednią
maskę na
na
přední
vidlici.
widełki. Złącza
wychodzące
Konektory
na přístrojové
z deski
rozdzielczej
połącz
desce
zapojte
do konektoze złączami znajdującymi
zadní
straně
přední
sięrůz na
tyłu
maski
przedniej.
masky.
Skrze
přední
Wkręć dwie śruby 4x12vidlici
do přední masky
przechodzące
przezzašrouwidełki
bujte
dva
šrouby
4x12
a tím
w otwory w przedniej
masce,
masku
připevníte.
Šrouby
aby połączyć oba elementy.
utáhněte.
Šrouby
Dociągnij
śruby.
Nienepřetawolno
hujte!
zbyt mocno dociągać śrub!

4

5

6

7

5. Załóż przedni błotnik i wsuń na zatrzask drążka przednich widełek, aż usłyszysz kliknięcie. W ten sposób błotnik
znajdzie się na swoim miejscu.
5) Přední blatník nasaďte a natlačte směrem zámky na
tyče přední vdlice, dokud neuslyšíte cvaknutí. Tímto
bude blatník zajištěn.

6) Přiložte držák s přídavným postranním kolečkem
k bokuuchwyt
tyče zadní
vidlice vkółkiem
místě připravených
otvorů
6. Przyłóż
z bocznym
do boku drążka
pro
šrouby
v
přední
části
tyče
vidlice
(u
motoru).
widełek tylnych w miejscu, gdzie znajdują się otworyPomona
cí 2ks
šroubů M6x20
držák(przy
k zadní
vidlici.
śruby
w przedniej
części připevněte
drążka widełek
silniku).
Opakujte
postup
druhé widełek
straně. Šrouby
nepřetahujte.
Przymocuj
uchwyt
dona
tylnych
przy pomocy
7)
Na
konec
tyče
na
pedály
nejprve
nasaďte
na jednu
dwóch śrub M6x20. Tak samo postępuj zakładając
uchwyt
stranu
příslušný
pedálový
nášlap
a
na
konec
z drugiej strony. Nie wolno zbyt mocno dociągaćnaklepejte
śrub!
kladivem převlečnou ochrannou zajišťovací čepičku
prům.8.
Ve směru
tělu motorky
prostrčte
osutego
7. Załóż
stopkę
pedałuproti
na jeden
z końców
drążka do
s
připraveným
nášlapem,
tak
aby
nášlap
zapadl
do
przeznaczonego z następnie załóż metalową, ochronną
výlisku
v
boku
těla
motorky
a
ujistěte
se,
že
pevně
czapeczkę zabezpieczającą o rozmiarze 8 dobijając ją drží.
Na opačné
straně
nasaďte
osu korpus
druhý nášlap
a konec
młotkiem.
Przełóż
oś ze
stopkąna
przez
motorka
tak,
osy
zajistěte
také
ochrannou
čepičkou.
aby stopka weszła w wycięcie znajdujące się z boku korpusu i upewnij się, że dobrze się tam trzyma. Z przeciwnej
strony załóż na oś drugą stopkę a końcówkę osi zabezpiecz czapeczką ochronną.

8

8)
tělu motorky
připevněte
8. KPrzymocuj
kierownicę
řidítka.
Do
otvoru
řidítdo korpusu motorka.v Przez
kách
vložte
šroub
M10x90.
otwory w kierownicy i korKlíčem
utáhněte
M
pusie
przełóż
śrubęmatici
M10x90.
10.
Przykręć kluczem nakrętkę
M10.
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9

Vehicle
connector

9.
przewodów
wychodzących
z silnika
w motor9) Złącze
Konektor
kabelu motoru
vedoucí ze
zadní části
tylnej
części
motorka
połącz
ze
złączem
przewodów
ky zapojte do konektoru kabelu motorky.
wychodzących z korpusu.

Motor
connector

10

Handle bar
connector

10. Konektor
Złącze przewodów
10)
kabelu řidítek zawychodzących
z kierownicy
pojte do konektoru
kabelu
połącz
ze
złączem
z přední části motorky tak,
przewodów
wychodzących z
jak je znázorněno
przedniej
części
na obrázku. korpusu.

Wire
connector

Ostrzeżenia:
Upozornění:
Przed rozpoczęciem jazdy należy zawsze upewnić się, czy pojazd jest przygotowany do
Vždy před jízdou se ujistěte, že vozidlo je způsobilé k provozu.
eksploatacji. Przed rozpoczęciem poruszania się pojazdem należy sprawdzić, czy wszystkie elProveďte bezpečnostní kontrolu před jízdou.Vždy před jízdou zkontrolujte, nejsou-li některé
ementy są prawidłowo połączone i skręcone (śruby, nakrętki, złącza elektryczne itp.) Jeżeli nie
součástky ( šrouby, matice, konektory apod.) uvolněné. Pokud nejsou odstraněny všechny
usunięto wszystkich usterek, nie wolno korzystać z zabawki. W przypadku, gdy stan motorka
závady, vozítko nelze používat.
budzi zastrzeżenia, skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym.
V případě, že si nejste jisti stavem motorky, kontaktujte autorizovaný servis.
Jak poruszać się motorkiem
Zasady bezpiecznego użytkowania
Jak
provozovat
motorku
Należy
na głos przeczytać
poniższe instrukcje swojemu dziecku i upewnić się, że zostały zrozumiane.
Zanim
dziecko
rozpocznie
Pravidla bezpečného použití jazdę, osoba dorosła powinna wyjaśnić mu, jak powinno się
prawidłowo
jeździć
Należy
przekazać
dziecku
bezpiecznej
Tyto
instrukce
nahlasmotorkiem.
přečtěte svému
dítěti
a ujistěte
se, žezasady
jim rozumí.
Než dítějazdy,
začnezapoznać
na moje
z
przepisami
ruchu
drogowego
i
poinformować
o
konieczności
poruszania
się
pojazdem
torce jezdit, dospěla osoba by dítěti měla srozumitelně vysvětlit, jak se má na motorce
správně
w bezpiecznych
Rodzice
i dzieci powinni
bezwarunkowo
zapoznać
się z zasadami
jezdit.
Instruujte miejscach.
své děti ohledně
důležitosti
bezpečného
řízení, pravidel
silničního
provozu
i przestrzegać
regularne
powtarzanie
abezpieczeństwa
důležitosti provozování
hračkyich.
naZalecamy
bezpečných
místech.
Rodiče i dětii ugruntowywanie
jsou bezpodmínečně
wiadomości
zawartych
w
niniejszej
instrukcji
obsługi.
Zalecamy
przeprowadzanie
regularnej
povinni přečíst si bezpečnostní opatření a porozumět jim. Doporučujeme
Vám i Vašim
dětem
kontroli
stanu
i
konserwacji
produktu.
Eksploatacja
pojazdu
wymaga
nadzoru
osoby
pravidelné opakování a utvrzování informací zahrnutých do tohoto návodu. Žádáme dorosłej.
Vás také
dotyczących
nośnościProvoz
pojazdu
i wiekuvyžaduje
użytkownika.
Niedospělé
wolno dopuścić
oPrzestrzegaj
pravidelnouzaleceń
kontrolu
a údržbu výrobku.
motorky
dohled
osoby.
do
zwarcia
biegunów
akumulatora
lub
wprowadzać
zmian
w
elementach
elektrycznych
i w ich
Řiďte se instrukcemi týkajícími se nosnosti a věku uživatele. Je zakázáno způsobovat elektrický
połączeniach.
Nie
wolno
ingerować
w
obwody
elektryczne
motorka.
Regularnie
kontroluj
stan
zkrat nebo jakýmkoliv způsobem pozměňovat elektrické zapojení a součástky. Nikdy nezasakabla
ładowarki,
wtyczki,
akcesoriów
i
innych
elementów,
sprawdzaj
czy
nie
są
uszkodzone.
W
hujte do elektrického zapojení motorky. Pravidelně kontrolujte stav napájecího kabelu, vidlice,
przypadku
stwierdzenia
uszkodzenia
należy
zaprzestać
użytkowania
zabawki,
do
momentu
nabíječky, příslušenství a ostatních části, zda nejsou poškozeny. V případě jakéhokoliv poškozapewnienia
wykwaliﬁkowanego
serwisanta.
Wszystkie
naprawy elementów
zení
přestaňtenaprawy
výrobekprzez
používat,
dokud nebude zajištěna
oprava
kvalifikovaným
odborníkem.
elektrycznych
bądź
elektronicznych
należy
zlecać
autoryzowanemu
serwisowi.
reguVeškeré opravy týkající se elektriky (a elektroniky) mohou byt prováděny pouze Należy
v autorizovalarnie
sprawdzać
prawidłowość
dociągnięcia
wszystkich
śrub
oraz
stan
przewodów
i
złączy.
ném servisu. Pravidelně kontrolujte dotažení všech šroubů, dráty a konektory. Použivejte pouNależy
używać
tylko oryginalnych
części
zamiennych.
wolno
na
ze
originalni
nahradni
dily. Neměňte
hodnotu
pojistky,Nie
jinak
hrozízamieniać
nebezpečíbezpiecznika
vzniku požaru.
wkładkę
o
innej
wartości,
ponieważ
grozi
to
niebezpieczeństwem
powstania
pożaru.
Przed
Před jízdou se ujistěte, že vozidlo je způsobilé k provozu.
rozpoczęciem jazdy należy zawsze upewnić się, czy pojazd jest przygotowany do eksploatacji.
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Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:
Maksymalne obciążenie motorka to 25 kg, zabawka przeznaczona jest dla dzieci w wieku powyżej 5
lat. Aby nie dopuścić do uszkodzenia silnika i przekładni, nie wolno przeciążać motorka. Nie wolno
hamować motorka w trakcie jazdy. Nie wolno pchać motorka w stronę przeciwną do kierunku jazdy.
Nie wolno uderzać motorkiem w przeszkody. Nie wolno pozostawiać bawiących się dzieci bez nadzoru. Pojazdem można poruszać się wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Nie wolno poruszać się
pojazdem po ulicach, w pobliżu samochodów, schodów, basenów i zbiorników wodnych. Motorkiem należy jeździć wyłącznie w terenie umożliwiającym łatwy nadzór, na płaskiej powierzchni, np. w
pomieszczeniach, po boisku lub w ogrodzie. Podczas użytkowania zabawki w pomieszczeniach należy
wziąć pod uwagę możliwość uszkodzenia dywanów bądź powierzchni podłogi. Nie wolno jeździć po
ciemku i w warunkach ograniczonej widoczności. Może wtedy dojść do kontaktu dziecka z przeszkodą,
co może być przyczyną zranienia. Zabawki używaj w bezpiecznej okolicy, gdzie nie ma zagrożenia
ewentualnymi zdarzeniami drogowymi, nie wolno używać jej na ulicach lub chodnikach. Motorkiem
należy poruszać się za dnia lub w dobrze oświetlonym terenie. Nie zalecamy poruszania się pojazdem
po mokrej nawierzchni lub pochyłościach o nachyleniu większym niż 15º. Nie wolno używać w trakcie
deszczu, przy padającym śniegu i podczas mroźnej pogody. Niw wolno jeździć po lodzie, kałużach i w
wodzie ani w terenie pagórkowatym. Należy unikać szybkiej jazdy z górki. Pojazdu nie wolno użytkować
w niekorzystnych warunkach, w błocie ani na piasku. Może to doprowadzić do korozji elementów metalowych, uszkodzenia elementów elektronicznych, co może sprawić, ze użytkowanie pojazdu stanie się
niebezpieczne. Podczas jazdy dziecko powinno mieć na głowie kask ochronny. Używanie kasku podczas
jazdy regulują przepisy lokalne. Podczas jazdy dziecko powinno siedzieć na siedzeniu. Podczas jazdy
dziecko powinno mieć odpowiednie obuwie. Montaż motorka może wykonać tylko osoba dorosła, która
powinna również sprawdzić, czy zabawka działa prawidłowo. Produkt ten jest zabawką i nie może być
wykorzystywany jako środek transportu. Motorek jest przeznaczony dla jednej osoby, nie może poruszać
się nim więcej osób jednocześnie. Należy używać tylko oryginalnych części zamiennych. Nie wolno
zamieniać bezpiecznika na wkładkę o innej wartości, ponieważ grozi to niebezpieczeństwem powstania
pożaru. Niektóre warunki środowiskowe mogą być przyczyną uszkodzenia produktu nie z winy producenta. Czynności związane z eksploatacją pojazdów elektrycznych niosą w sobie ryzyko uszkodzenia
ciała. Przestrzegaj zaleceń dotyczących nośności pojazdu i wieku użytkownika. Nie wolno wykonywać
żadnych akrobacji i sztuczek kaskaderskich. Zabawka nie jest do tego przygotowana. Zaniedbanie lub
nie przestrzeganie ogólnych zasad bezpieczeństwa ma wpływ na zwiększenie się prawdopodobieństwa
powstania zranienia. Należy zachować szczególną ostrożność podczas zabawy. Regularnie sprawdzaj
stan przewodów i połączeń. Wszystkie naprawy elementów elektrycznych bądź elektronicznych należy
zlecać autoryzowanemu serwisowi.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:
Podczas jazdy dziecko powinno trzymać nogi na stopkach. Nie wolno pozwolić dzieciom na
dotykanie kręcących się kół ani na zbliżanie się do nich. Podczas nieostrożnego użytkowania
zabawki może dojść do przycięcia palców, głównie w rejonie kierownicy. Należy uświadomić
dziecku istnienie takiego zagrożenia.
Ważne:
Przed pierwszym użyciem akumulator powinien być ładowany przez co najmniej 8–10 godzin,
ale nie dłużej niż 15. Po całkowitym naładowaniu akumulatora można korzystać z pojazdu
nieprzerwanie przez ok. godzinę (w zależności od obciążenia). Akumulator może być ładowany
tylko przez osobę dorosłą. Pojazd należy zmontować zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji. Akumulatory są zainstalowane przez producenta i prawidłowo podłączone.
Poruszanie się motorkiem
Ruch w przód: Naciśnij przycisk „Jazda” na kierownicy. Motorek ruszy w przód.
Stop: Zwolnij przycisk „Jazda”. Motorek zatrzyma się.
Klakson: Po naciśnięciu przycisków na desce rozdzielczej, motorek pędzie wydawał dźwięki.
- PL 6 --

Wyłącznik
światła
(w środku
deski rozdzielczej):
Spínač světla
(uprostřed
přístrojové
desky): Po sepnutí
Po
przełączeniu
wyłącznika
zapali się przedni reﬂektor.
spínače
se rozsvítí
přední reflektor.
Ładowanie akumulatora:
Nabíjení:
Ostrzeżenia
Varování
Akumulator może ładować tylko osoba dorosła, nie wolno
Nabíjení dzieciom
baterie smí
provádět pouze
dospěla osoba,
pozwalać
na wykonywanie
tej czynności.
Nie wolno
nenechejte
děti baterii
nabíjeti ładowarki.
baterii. Děti
se nesmí
dzieciom
dotykać
W ten
sposóbdotýkat
unikną
baterie
ani nabíječky.
Zabraňte
ohni
a úrazu
elektricone
zaprószenia
ognia oraz
porażenia
prądem
elektrycznym.
kým proudem.
Zkontrolujte,
napětí na
výkonovém
Należy
upewnić się,
czy napięciezda
na tabliczce
znamionowej
ładowarki jest zgodne z napięciem w sieci
elektrycznej.
Należy
używać
ładowarki dostarczanej
štítku vašeho
adaptéru
je wyłącznie
v souladuakumulatora
se zdrojemi elektrického
proudu. z zabawką. Nie wolno
używać
ładowarki
i
akumulatorów
innego
producenta.
Nie
wolno
używać
ładowarki oraz
akumulatora
Používejte pouze dobíjecí baterie a nabíječku dodávanou spolu s motorkou.
Nikdy
nepoužídostarczonych
z
zabawką
do
zasilania
innych
produktów,
grozi
to
uszkodzeniem
ładowarki
i ładowanego
vejte nabíječku a baterie jiné značky. Nepoužívejte také dodanou nabíječku a baterii
k jiným
lub zasilanego urządzenia. Ładowarkę należy chronić przed wilgocią i zalaniem wodą. Nie wolno otwierać
výrobkům, hrozí poškození nabíječky i dobíjeného nebo napájeného přístroje. Nabíječku
ładowarki, grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Nie wolno zwierać styków akumulatorów. Nie
nevystavujte vlhku a mokru. Neotvírejte nabíječku, můžete si způsobit úraz elektrickým prouwolno dopuścić do kontaktu akumulatorów z wodą lub innymi płynami. Podczas ładowania z akumudem.
Zabraňte
přímému
kontaktu
mezi koncovkami
baterie.akumulatorów
Zabraňte styku
baterie s vodou
latora mogą
wydobywać
się gazy
wybuchowe.
Nie wolno ładować
w sąsiedztwie
źródeł
nebo ijakoukoliv
tekutinou.
Při dobíjení
vylučuje
baterie
výbušné
plyny.
Nedobíjejte
ciepła
materiałówjinou
łatwopalnych.
Akumulator
należy
ładować
wyłącznie
w dobrze
wentylowanych
baterii v blízkosti
tepla
a hořlavých
materiálů.
miejscach.
Nie wolno
ładować
akumulatorów
odwróconych stykami w dół. Nie wolno rzucać akumulatoBaterii
dobíjejte akumulator
pouze v dobře
prostoru.
Nedobíjejte
spodní stranou
vzhůru.
rami.
Uszkodzony
możevětraném
być przyczyną
poważnych
zranień.baterii
Przed rozpoczęciem
ładowania
należy
sprawdzić,
czy akumulator,
złącza lub
przewody
nie są
uszkodzone
wadliwe.
Jeżeli jakikolwiek
S baterií
neházejte.
Poškození baterie
může
způsobit
vážná
zranění.lub
Před
dobíjením
zkontelement
akumulatora
uszkodzony,
nie wolno
akumulatora
ładować.
Nie wolno
pozwolić
na Je-li
całkowite
rolujte, zda
baterie, jest
nabíječka,
konektory
nebo
kabely nejsou
poškozené
nebo
vadné.
rozładowanie
się
akumulatora.
Nie
wolno
ładować
baterii,
innych
niż
te,
które
są
do
tego
przeznaczone.
některá z těchto částí poškozena,
Nie wolno chwytać akumulatora
baterii nedobíjejte. Nenechte
i ładowarki za kable, ponieważ może
baterii úplně vybít. Baterie, které
to doprowadzić do ich uszkodzenia.
nelze dobít, należy
nedobíjejte.
Akumulatory
ładowaćNikdy
neuchopujte
baterii
ani nabíječku
wyłącznie
w suchym
środowisku.
1
2
za kabely, můžete
tak akcesoria
poškodit.
Akumulatory,
zaciski je
i inne
Baterii dobíjejte
v suchém
zawierają
ołów lubpouze
lego pochodne,
stanowiące
prostředí. zagrożenie rakotwórcze.
Po
zakończeniu
Baterie,
svorkyładowania
a ostatní należy
příslušenumyć
ręce.
Nie
wolno
ství obsahuje olovootwierać
a olovnaté
akumulatorów. Akumulatory zawierają
součástky, které mohou způsobit
substancje kwasowo-ołowiowe, które są żrące i mogą być przyczyną korozji. Akumulator może
rakovinotvorné bujení. Po dokončení dobíjení si umyjte ruce.
wymieniać tylko osoba dorosła z zachowaniem wszystkich zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Jeżeli z
Baterii neotvírejte.
Baterie
obsahuje
olovnatou
kyselinu,z nim.
kteráWjeprzypadku
jedovatákontaktu
a korozivní.
Výměakumulatora
wydostaje
się elektrolit,
należy
unikać kontaktu
z elektrolitem
nu
baterie
smi
provádět
pouze
dospěla
osoba
za
dodrženi
všech
bezpečnostních
předpisů.
należy kierować się zasadami pierwszej pomocy.
Pokud baterie vytekla, zabraňte kontaktu s elektrolytem. V případě kontaktu s elektrolytem
Jeżeli dojdzie do wycieku elektrolitu z akumulatora:
dbejte pokynů první pomoci.
a. Nie wolno dotykać elektrolitu.
8 Pokud
dojte
k vytečení
elektrolytu
baterie:
b.
Akumulator
należy
włożyć do
worka foliowego
i oddać do utylizacji.
a.
Nedotýkejte
se
elektrolytu.
Jeżeli dojdzie do kontaktu elektrolitu ze skórą lub oczami:
b.Należy
Baterii natychmiast
je třeba umístit
do igelitového
pytle co
a ekologicky
zlikvidovat.
a.
przemyć
je wodą przez
najmniej 15
minut.
b.
Wezwać
pomoc
lekarską.
Pokud elektrolyt přijde do kontaktu s kůží či očima:
Nie
wolno otwierać
ładowarki,
grozialespoň
to porażeniem
prądem elektrycznym. Ładować lub zajmować się
a. Okamžitě
vyplachujte
vodou
15 minut.
eksploatacją
akumulatora
może
wyłącznie
osoba
dorosła.
Akumulator jest ciężki i zawiera elektrolit. Nie
b. Vyhledejte lékařské ošetřeni.
wolno
rzucać
akumulatorami.
Uszkodzony
akumulator
może
być przyczyną
zranień.
Przed
Neotvírejte nabíječku, můžete si způsobit úraz elektrickým
proudem.poważnych
Dobíjet nebo
jinak
pourozpoczęciem
ładowania
należy
sprawdzić,
czy
akumulator,
złącza
lub
przewody
nie
są
uszkodzone
lub
žívat baterii může pouze dospělá osoba. Baterie je těžká a obsahuje elektrolyt.
wadliwe. Jeżeli jakikolwiek element akumulatora jest uszkodzony, nie wolno akumulatora ładować. Nie
S baterií neházejte. Poškození baterie může způsobit vážná zranění. Před dobíjením zkontwolno pozwolić na całkowite rozładowanie się akumulatora. Jeżeli pojazd ma być wyłączony z eksploatrolujte, zda baterie, nabíječka, konektory nebo kabely nejsou poškozené nebo vadné. Je-li
Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz
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acji
na dłuższy
okres,
należy
najpierw baterii
całkowicie
naładować akumulator, a następnie ładować go raz na
některá
z těchto
částí
poškozena,
nedobíjejte.
3Nenechte
miesiące. baterii
Po każdym
użyciu
zabawki
należy
naładować
akumulator,
a w przypadku,
gdy
pojazdnejdřínie
úplně
vybít.
Pokud
plánujete
vozítko
na delší dobu
uskladnit,
nabijte
będzie
używany
przez
dłuższy
okres,
należy
akumulator
ładować
raz
w
miesiącu.
Sprawdzaj
regularnie
ve baterii na plnou kapacitu a poté
mocowanie akumulatora. Akumulatory nie mogą być luźne, ponieważ przy wywrotce pojazdu może
dobíjejte každé 3 měsíce. Po každém použití baterii dobijte a v případě, že motorku delší dobu
dojść do zranienia kierowcy. Nie wolno kłaść przedmiotów metalowych lub przewodów w pobliżu
nepoužíváte,
dobíjejte
každý
měsíc.
styków
baterii, jimoże
dojść do
zwarcia
mogącego wywołać pożar.

Kontrolujte zajištění baterie. Baterie se může uvolnit a v případě převrácení motorky zranit
Ostrzeżenie: Produkt ten jest chroniony przed niespodziewanym uruchomieniem w trakcie
řidiče.
ładowania – podczas ładowania wszystkie jego funkcje są nieaktywne.
Poblíž kontaktů baterie nedávejte kovové předměty či dráty, mohlo by dojit k elektrickému
1. Przed pierwszym użyciem akumulator powinien być ładowany przez 8-10 godzin.
zkratu až požáru.
2. Wtyczkę kabla ładowarki podłącz do gniazdka na motorku
Varování: Tento výrobek má ochranu při dobíjení – pro(gniazdko ładowarki znajduje się nad prawą stopką).
bíhá-li nabíjení, všechny funkce jsou nefunkční.
3. Podłącz ładowarkę do gniazdka elektrycznego.
Rozpocznie się ładowanie akumulatora. Podczas
1. Před prvním použitím nabíjejte baterii 8-10hodin.
Fuse:5A
ładowania akumulator i ładowarka lekko się nagrzewają,
2. Koncovku nabíječky zapojte do zásuvky na motorce
jest to normalny efekt uboczny.
(zásuvka na nabíjení je nad pravým nášlapem).
Battery
4. Jeżeli planujesz postój zabawki przez dłuższy okres,
3. Nabíječku zapojte do elektrické zásuvky. Baterie se
naładuj akumulator do maksymalnej pojemności.
začne nabíjet. Během nabíjeni se baterie a adapter
Później należy ładować akumulator co 3 miesiące.
mírně zahřívají, což je normální doprovodný jev.
W ten sposób można przedłużyć jego żywotność.
4. Pokud plánujete motorku na delší dobu uskladnit, dobijte nejdříve baterii na plnou kapaci5. Naładuj akumulator, gdy pojazd porusza się wolniej niż zwykle. Zalecany czas ładowania to
tu. Pote dobíjejte každé 3 měsíce. Tímto způsobem můžete prodloužit životnost baterie.
8-10 godzin, jednak nie można przekraczać 15 godzin. Dłuższy okres ładowania ma negaty5. Pokud se motorka pohybuje pomaleji, než normálně, nabijte baterii. Ideální doba nabíjeni
wny wpływ na żywotność baterii.
je 8-10 hodin, ale nesmi byt nabíjena víc jak 15 hodin. Delší nabíjení má negativní vliv na
6. Nie wolno dopuścić do kontaktu wtyczki kabla ładowarki z wodą, ponieważ może to
životnost baterie.
doprowadzić do zwarcia. Używaj tylko oryginalnej ładowarki i akumulatora, w innym przy6. Chraňte konektor nabíječky před kontaktem s vodou, jinak může dojit k elektrickému zkratu.
padku może dojść do uszkodzenia elementów elektrycznych.
Používejte pouze originální nabíječku a baterii, jinak hrozí poškozeni elektrického obvodu.
7. Po zakończeniu ładowania (po 8-10 godzinach), natychmiast należy odłączyć ładowarkę od
7. Po uplynuti nabíjecí doby 8-10 hodin, ihned vytáhněte adapter z elektrické zásuvky. Poté
gniazdka elektrycznego. Następnie odłącz ładowarkę od zabawki.
odpojte konektor adapteru.
6. Teraz możesz korzystać z motorka.
6. Poté můžete motorku používat.
Rozwiązywanie
problemów
Řešení problémů
Problem
Problém

Prawdopodobna
przyczyna
Pravděpodobná příčina

Motorka jezdí velmi krátce.
Akumulator szybko się
rozładowywuje.

Baterie není dostatečně nabitá.
Akumulator nie jest odpowiednio
Po každém použití nebo alespoň
naładowany.
jednou
měsíčně
dobíjejte
baterii
Po
każdym
użyciu
lub raz w
8-10 hodin.
Baterii nenabíjejte
miesiącu,
akumulator
powiniendéle
być
ładowany
przez 8-10 godzin. Nie
než 15 hodin.
wolno ładować akumulatora dłużej
niż 15 godzin.
Nezapojený konektor od motoNie podłączony akumulator do
ru nebolub
odkable
spínače
pojezdu nana
silnika
wyłączników
řídítkách. Vybitá
baterie. Zapojena
kierownicy
Rozładowany
akumulator
nabíječka. ładowarka.
Podłączona

Motorka nejede, nereaguje na
Zabawka nie jedzie, nie reaguje na
spínač.
przełączanie wyłącznika.
Nefunkčnost
zvukového
modulu
Nie działa klakson
i przedni
reﬂeaktor.
předního světla.

Vybité baterie
ve zvukovém
modulu
Wyczerpane
baterie
w module
dźwiękowym
na desce
přístrojové desky,
neborozdzielczej
rozpojené
lub
rozłączone
złącza.
konektory
v přední
masce.

Inna prawdopodobna
Další
pravděpodobnáprzyczyna/
příčina/řešení
rozwiązanie
Baterie je stará.
Akumulator jest wyeksploatowany.
Baterie
pravděpodobně
ztratilautracił
Akumulator
prawdopodobnie
kapacitu.
Životnost baterie
je asi akuzdolność ładowania.
Żywotność
1-3
roky v závislosti
mulatorów
to 1-3 latna
w podmínkách
zależności od
warunków Baterii
użytkowania.
Akumulator
používání.
vyměňte
nebo
należy wymienić
lub skontaktować
kontaktujte
autorizovaný
servis.
się z autoryzowanym serwisem.
Zkontorlujte, případně zapojte
Sprawdź wszystkie złącza. Naładuj
konektory.Nabijte
akumulator. Odłączbaterii.Odpojte
ładowarkę.
nabíječku.
vyměňte
baterie,sprawdź
zkontrolujte
Wymień baterie,
złącza.
konektory.

ZABEZPIECZENIE

POJISTKA
Motorek posiada zabezpieczenie termiczne. Jeżeli nie można uruchomić motorka, rozpędzić go, należy
Motorka
vybavena
termo pojistkou.
Pokud
motorku
uvést Przy
do chodu
- rozjet,poborze
prosím,prądu
odczekaćje10
minut, a następnie
spróbować
uruchomić
gonelze
ponownie.
nadmiernym
vyčkejte
10minut,
poté ji zkuste
znovu zapnout.
Při nadměrnem
odběrumożna
proudu
může dojit
k
może dojść
do przepalenia
się bezpiecznika.
W przypadku,
gdy nie będzie
uruchomić
motorka
odpojení
pojistky.
V případě,
motorka nebude
funkční po uplynutí
výše W
zmíněné
doby, bude
po 10 minutach
oznacza
to, żeže
bezpiecznik
jest prawdopodobnie
przepalony.
takim przypadku
należy
skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
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Eksploatacja
Obowiązkiem rodzica jest kontrola stanu zabawki przed każdym jej użyciem. Regularne
przeglądy dotyczą akumulatora, ładowarki, kabli, przewodów, śrub i pozostałych elementów,
należy sprawdzić, czy nie są uszkodzone. Nie wolno eksploatować pojazdu, jeżeli nie usunięto
wszystkich usterek. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia należy zaprzestać użytkowania
pojazdu, do momentu zapewnienia naprawy przez wykwaliﬁkowany serwis. Wszystkie
naprawy elementów elektrycznych bądź elektronicznych należy zlecać autoryzowanemu serwisowi. Należy upewnić się, czy żaden element plastikowy nie jest uszkodzony lub popękany.
Motorek należy parkować pod dachem lub przykrywać go plandeką. Pojazd powinien być
eksploatowany i przechowywany w bezpiecznej odległości od źródeł ciepła, pieców i ogrzewania. Plastikowe elementy modą ulec stopieniu. Należy chronić zabawkę przed deszczem
i śniegiem. Należy chronić zabawkę przed działaniem wilgoci i zalaniem wodą. Pojazdu nie
wolno użytkować w niekorzystnych warunkach, w błocie ani na piasku. W takich warunkach
może dojść do uszkodzenia silnika lub innych elementów elektrycznych. Jeżeli nie korzystasz z
motorka, wyłącz jego zasilanie.
Czyszczenie
Nie wolno myć motorka wodą z węża. Nie wolno myć pojazdu wodą i mydłem. Nie wolno
korzystać z zabawki w deszczu i podczas opadów śniegu. Nie wolno dopuścić do kontaktu
wody z elementami elektrycznymi i akumulatorem zabawki. Woda może uszkodzić silnik,
akumulatory i inne elementy elektryczne. Motorek należy wycierać suchą czystą szmatką. Do
przywrócenia kolorów elementom plastikowym można użyć bezwoskowego preparatu do
nabłyszczania mebli. Nie wolno używać wosku przeznaczonego do nabłyszczania karoserii
samochodów. Nie wolno używać ściernych środków czyszczących. Do czyszczenia i konserwacji nie wolno używać detergentów, środków czyszczących na bazie benzyny itp. W takim
wypadku może dojść do skorodowania elementów metalowych, uszkodzenia elementów
elektronicznych, co może sprawić, ze użytkowanie pojazdu stanie się niebezpieczne.
Ochrona środowiska naturalnego
Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych
Po upłynięciu okresu przydatności do użycia nie wolno wyrzucać produktu do odpadów
domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go do wyznaczonego
miejsca zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.
Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne
i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych
szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W
przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.
Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce
zapewniające odpowiedni ich recykling.
Serwis
Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze
sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadzono zmiany w produkcie lub nie
stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.
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Gwarancja nie obejmuje:
- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego
użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie,
wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne,
zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem.
Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo
zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i
nie odpowiada za błędy powstałe w druku.
Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.
AKUMULATORY – INFORMACJE DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

Nowe akumulatory lub składowane przez dłuższy okres osiągają pełną wydajność po przejściu kilku
cykli ładowania i rozładowania. W tym przypadku zaleca się ładowanie akumulatorów zgodnie ze
standardową procedurą (14-16 godzin, prądem o wartości jednej dziesiątej pojemności akumulatora).
Przed rozpoczęciem ładowania temperatura akumulatora powinna ustabilizować się na poziomie
temperatury pokojowej. Ładowanie akumulatorów w temperaturze poniżej 15°C i powyżej 30°C będzie
skutkowało zmniejszeniem ich pojemności. Stabilizacja temperatury z 0°C do 15°C w temperaturze pokojowej trwa około 2 godziny. Należy sobie uświadomić, że temperatura musi się ustabilizować nie tylko
na powierzchni baterii, ale również w jej wnętrzu. Ładowanie akumulatora w temperaturze poniżej zera
potęguje proces samorozładowywania. Objawia się to tym, że wprawdzie akumulator po naładowaniu
posiada pełną pojemność, ale po kilku dniach jest zupełnie rozładowany.
Eksploatacja – nie wolno dopuścić do całkowitego rozładowania się akumulatora, ponieważ taki stan
może doprowadzić do jego zniszczenia. Jeżeli używasz kilku akumulatorów (baterii) w zestawie, utrzymuj maksymalne napięcie rozładowania na poziomie 1V na ogniwo. W innym wypadku może dojść do
odwrócenia polaryzacji jednego z ogniw, a tym samym do degradacji elektrolitu, co będzie skutkować
trwałym obniżeniem pojemności całego zestawu. Należy pamiętać o tym, że jeżeli eksploatujesz akumulator np. 12V (złożony z 10 osobnych ogniw), to przy spadku napięcia do 1V w każdym ogniwie, całkowite
napięcie akumulatora wynosi 10V. Przy takim napięciu zwykle można jeszcze korzystać z akumulatora
(wkrętarka akumulatorowa nie potraﬁ już dokręcać śrub, samochodzik zabawka nie będzie jeździć, ale
po chwili odpoczynku można jeszcze przykręcić jedną śrubę a samochodzik przejedzie jeszcze kawałek.
Pozostawiamy zapaloną żarówkę, tak długo jak żarzy się włókno, nawet jeżeli nie daje światła), ale
ryzykujemy zmianę jego polaryzacji a tym samym zniszczenie lub znaczne obniżenie jego żywotności.
Żywotność rzeczywista – akumulatorów w znacznej mierze zależy od warunków, w jakich są eksploatowane (temperatura otoczenia, prąd ładowania i rozładowania itd.). Żywotność standardowego akumulatora eksploatowanego w odpowiednich warunkach powinna wynosić powyżej 500 cykli dla baterii NiMH,
powyżej 1000 cykli dla baterii NiCd i powyżej 500 cykli dla SLA (akumulator ołowiowy). Jako granicę
żywotności uważa się utratę 40 – 30 % pojemności akumulatora w porównaniu z nowym akumulatorem.
Samorozładowanie – jest to właściwość akumulatora, w której wyniku podczas składowania dochodzi
do postępującego obniżenia poziomu naładowania, co powoduje obniżenie napięcia dostarczanego do
odbiornika w trakcie normalnej pracy. Szybkość rozładowywania się akumulatora (obniżania się poziomu
naładowania) w dużej mierze zależy od temperatury otoczenia podczas składowania. W temperaturze
pokojowej wartość samorozładowania kształtuje się no poziomie 30% pojemności po miesiącu, w
przypadku SLA jest to 30 % pojemności po roku. Wraz z wzrostem temperatury potęguje się zjawisko
samorozładowania. Składowanie – baterie NiCd należy przechowywać w stanie rozładowania, baterie
NiMH oraz akumulatory SLA w stanie naładowania. Zaleca się składowanie wszystkich typów akumulatorów w temperaturze pokojowej, w suchym otoczeniu.
Zakończenie eksploatacji – jest zależne od tego, jak użytkownik będzie troszczyć się o akumulator. Jeżeli
nie będziesz się przejmował powyższymi wskazówkami, to z czasem zauważysz spadek wydajności
akumulatora i będziesz musiał wymienić go na nowy. Jeżeli będziesz właściwie eksploatował akumulator i prawidłowo go ładował, to on zapewne odwdzięczy się długoterminową żywotnością i wysoką
wydajnością.
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