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Děkujeme za projevenou důvěru a zakoupení tohoto produktu. Věříme, že budete s touto dětskou motorkou plně spokojeni 
a přinese Vašim dětem mnoho radosti. Přečtěte si před použitím výrobku pečlivě tento návod k obsluze a uchovejte pro pozdější 
nahlédnutí.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Uživatelé musí být řádně seznámeni s návodem k použití. V zájmu 
bezpečnosti Vašich dětí si přečtěte všechny instrukce a varování uvedené 
v tomto návodu.

Před prvním použitím se ujistěte, že se baterie nabíjela celých 12 hodin. 
Pokud se motorka pohybuje pomaleji, než normálně, nabijte baterii. 
Ideální doba nabíjení je  8-12 hodin, ale nesmí být nabíjena více jak 15 
hodin.

SPECIFIKACE
Určeno pro děti: 3 – 6 let
Rychlost: 3 km/h
Nabíječka: Vstup  AC 230V, 50Hz / Výstup DC 6V, 500mA
Výdrž baterie: až 1 hod.
Elektrická pojistka: 10A
Kapacita zátěže: 25 kg
Rozměry vozidla: 80 × 42  × 55 cm
Baterie: 6V-4,5Ah × 1
Doba nabíjení : 8-12 hodin
Průměrná životnost baterie: přibližně 300 cyklů

Bezpečnostní instrukce při nabíjení:
Před prvním použitím nabíjejte baterii 8-12 hodin. Před nabíjením zapojte zástrčku se stejnosměrným proudem do zásuvky 
v karoserii, poté zapojte druhou zástrčku nabíječky do elektrické zásuvky s odpovídajícím napětím dle údaje na štítku nabíječky.
Nehýbejte s vozidlem, když se nabíjí. Pokud je připojena nabíječka, hlavní spínač musí být v poloze „Off“. Po uplynutí nabíjecí 
doby 8- 12 hodin, ihned vytáhněte adaptér z elektrické zásuvky. Poté odpojte konektor adaptéru z konektoru
pro dobíjení na motorce. Poté můžete motorku používat.
Nabíjení baterie smí provádět pouze dospělá osoba, nenechejte děti nabíjet baterii. Děti se nesmí dotýkat baterie ani nabíječky. 
Během nabíjení se baterie a adaptér mírně zahřívají, jedná se o normální doprovodný jev. 
Pokud plánujete motorku na delší dobu uskladnit, dobijte nejdříve baterii na plnou kapacitu. Poté dobíjejte každé 3 měsíce. 
Tímto způsobem můžete prodloužit životnost baterie.  Nenechte baterii zcela vybít.

Důležité:
• Před prvním použitím se musí baterie dobíjet 8 - 12 hodin, ale ne více než 15 hodin.
• Pokud se motorka pohybuje pomaleji,než normálně, nabijte baterii. 
• Baterie nesmí být přebíjena. 
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Dziękujemy za okazanie zaufania i zakup tego produktu. Wierzymy, że będziecie Państwo zadowoleni z kupna 
zabawki, która może dać dzieciom wiele radości. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy dokładnie 
zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.

ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Użytkownicy powinni dokładnie zaznajomić się z instrukcją 
obsługi. Mając na uwadze bezpieczeństwo swoich dzieci, należy 
dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi oraz ostrzeżeniami w 
niej zawartymi.
Przed pierwszym użyciem akumulator powinien być ładowany 
przez około 12 godzin.
Jeżeli pojazd porusza się wolniej niż zwykle, należy naładować 
akumulator.
Zalecany czas ładowania to 8-12 godzin, jednak nie można 
przekraczać 15 godzin.

DANE TECHNICZNE
Zabawka przeznaczona dla dzieci: 3 - 6 lat
Prędkość: 3 km/h
Ładowarka: Wejście AC 230V, 50Hz / Wyjście DC 6V, 500mA
Maksymalny czas pracy po całkowitym naładowaniu akumulatora: do 1 godziny
Bezpiecznik: 10A
Max. obciążenie: 25 kg
Wymiary: 80 × 42 × 55 cm
Akumulator: 6V-4,5Ah × 1
Czas ładowania: 8-12 godzin
Średnia żywotność akumulatora: około 300 cykli ładowania/rozładowania
Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w trakcie ładowania akumulatora:
Przed pierwszym użyciem akumulator powinien być ładowany przez co najmniej 8-12 godzin. Przed rozpoczęciem 
ładowania podłącz wtyczkę strony stałoprądowej do gniazdka w obudowie a następnie drugą wtyczkę do sieci 
elektrycznej odpowiadającej parametrom na tabliczce znamionowej ładowarki. Nie wolno poruszać się pojazdem 
podczas ładowania. Przed podłączeniem ładowarki należy przestawić wyłącznik główny w pozycję „OFF“. Po 
upłynięciu okresu ładowania (8-12 godzin), natychmiast odłącz ładowarkę od gniazdka elektrycznego. Następnie 
odłącz wtyczkę ładowarki od gniazda w zabawce. Teraz można już poruszać się pojazdem. Ładowaniem akumula-
tora powinna zajmować się osoba dorosła, nie wolno pozwalać dzieciom na wykonywanie tej czynności. Nie wolno 
dzieciom dotykać akumulatora ani ładowarki. Podczas ładowania akumulator i ładowarka lekko się nagrzewają, 
jest to normalny efekt uboczny. Gdy planujesz dłuższy postój zabawki, naładuj akumulator do maksymalnej 
pojemności. Potem należy ładować akumulator co 3 miesiące. W ten sposób można wydłużyć jego żywotność. Nie 
wolno doprowadzić do całkowitego rozładowanie się akumulatora.
Ważne:
- Przed pierwszym użyciem akumulator powinien być ładowany przez 8-12 godzin, ale nie dłużej niż 15.
- Gdy pojazd porusza się wolniej niż zwykle, należy naładować akumulator.
- Nie wolno przeładowywać akumulatora.
-Zbyt długi czas ładowania ma negatywny wpływ na żywotność akumulatora.
- Nie wolno doprowadzić do całkowitego rozładowania się akumulatora.
- Należy upewnić się, czy napięcie na tabliczce znamionowej ładowarki jest zgodne z napięciem w sieci elektrycznej.



- Nie wolno dopuść do kontaktu złącza oraz samej ładowarki z wodą, ponieważ może to być przyczyną do zwarcia.
- Nie wolno narażać kabla ładowarki na uszkodzenia.
- Nie wolno bawić się ładowarką.
- Należy używaj wyłącznie oryginalnych, akumulatora i ładowarki. Używanie ładowarki bądź akumulatora innego 

typu może być przyczyną nieodwracalnych uszkodzeń obwodów elektrycznych lub doprowadzić do porażenia 
prądem elektrycznym!

- Nie wolno podłączać akumulatora ani ładowarki do innych urządzeń, ponieważ grozi to ich przegraniem lub 
nieodwracalnym uszkodzeniem. Nie wolno kłaść przedmiotów metalowych lub przewodów w pobliżu styków 
akumulatora, ponieważ istnieje wtedy ryzyko powstania zwarcia mogącego doprowadzić do pożaru.

- Uszkodzony akumulator należy wyjąć z zabawki. Podczas podłączania akumulatora należy zwracać uwagę na 
prawidłową biegunowość.

- Gdy dojdzie do wycieku elektrolitu z akumulatora, należy unikać kontaktu z nim.
- W razie kontaktu z elektrolitem należy kierować się zasadami pierwszej pomocy.
Gdy dojdzie do wycieku elektrolitu z akumulatora:
- Należy unikać kontaktu z elektrolitem.
- Akumulator należy włożyć do worka foliowego i zadbać o jego odpowiednią utylizację.
- Gdy dojdzie do kontaktu elektrolitu ze skórą lub oczami, należy natychmiast przemyć je wodą przez co najmniej 

15 minut. Należy również wezwać pomoc lekarską.
- Podczas podłączania akumulatora należy zwracać uwagę na prawidłową biegunowość.
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:
- Maksymalne obciążenie to 25 kg, zabawa przeznaczona dla dzieci w wieku 3-6 lat. Nie wolno przeciążać pojazdu, 

aby nie doprowadzić do uszkodzenia silnika lub przekładni. Nie wolno uderzać w przeszkody, nie wolno blokować 
kierunku jazdy ani pchać zabawki w kierunku przeciwnym do toru jazdy. Kierunek jazdy (w przód/tył) można 
zmieniać dopiero po zatrzymaniu się pojazdu. Jazdę można kontynuować dopiero po przełączeniu kierunku. 
W ten sposób unika się uszkodzenia przekładni, silnika bądź innych elementów elektrycznych. Gdy napęd jest 
przełączony na cofanie, nie wolno pchać pojazdu do przodu. Obowiązuje to również dla kierunku przeciwnego.

- Zanim dziecko zacznie korzystać z pojazdu, osoba dorosła powinna wyjaśnić mu, jak powinno prawidłowo się nim 
poruszać. Dzieci powinny korzystać z pojazdu tylko pod nadzorem dorosłych.

- Drobne elementy należy włożyć do worka foliowego i odłożyć je w miejsce niedostępne dla małych dzieci, 
ponieważ mogą być dla nich niebezpieczne (wkładanie do ust, zadławienie się).

- Nie wolno poruszać się pojazdem w miejscach niebezpiecznych np. ulice bądź strome zbocza. Nie wolno używać 
w pobliżu schodów, basenów i innych zbiorników wodnych. Można używać na obszarze nadzorowanym przez 
osobę dorosłą. Podczas użytkowania zabawki w pomieszczeniach należy wziąć pod uwagę niebezpieczeństwo 
uszkodzenia dywanów bądź powierzchni podłogowych. Pojazdem należy poruszać się tylko po płaskich 
powierzchniach. Należy unikać jazdy po piasku lub nierównej, wyboistej, mokrej nawierzchni, po błocie i kałużach. 
Nie wolno używać pojazdu w ekstremalnie niekorzystnych warunkach. Nie wolno używać podczas mrozu, przy 
sypiącym śniegu oraz w deszczu.

- Nie wolno pozwalać dzieciom stać na siedzeniu lub pedale przyspieszenia ani bawić się nimi.
- Nie wolno dopuścić do wniknięcia wody lub innych płynów do wnętrza pojazdu. Należy mieć na uwadze 

niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.
- Nie wolno jeździć po ciemku i w warunkach ograniczonej widoczności. Pojazdem należy poruszać się za dnia lub 

w dobrze oświetlonym terenie.
- Zalecamy korzystanie ze środków ochrony bezpośredniej (kask, nałokietniki, nakolanniki).
- Korzystanie z kasku podczas jazdy regulują przepisy lokalne.
- Należy używać wyłącznie oryginalnych, akumulatora i ładowarki. Korzystanie z nieoryginalnych akcesoriów może 

doprowadzić do przegrzania się lub nieodwracalnego uszkodzenia produktu. Nie wolno podłączać akumulatora i 
ładowarki do innych urządzeń, ponieważ może to doprowadzić do ich nieodwracalnego uszkodzenia. Uszkodzony 
akumulator należy wyjąć z zabawki.

- Nie wolno myć zabawki wodą, należy czyścić suchą szmatką.
- Zachowaj ostrożność podczas podłączania przewodów akumulatora, stosuj się do przedstawionych wcześniej 
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• Nemyjte motorku vodou, pouze vyčistěte suchým hadrem.
• Při propojování vodičů baterie buďte pozorní a propojte dle pokynů uvedených výše.
• Nabíjení baterie smí provádět pouze dospělá osoba.
• Montáž motorky smí provádět dospělá osoba, která ji zároveň musí zkontrolovat před použitím.
• Tento výrobek je dětská hračka, nepoužívejte jej pro přepravu.
• Zkontrolujte, zda napětí na výkonovém štítku adaptéru je v souladu se zdrojem  elektrického proudu.
• Chraňte kabel adaptéru před jakýmkoli poškozením.
• Pokud je nabíjecí adaptér jakkoli poškozen, nepoužívejte jej.
• Nezasahujte do elektrického zapojení motorky a nepozměňujte její části.
• Na výrobku může zejména v oblasti řidítek dojít při neopatrném užívání k přiskřípnutí prstu. Upozorněte na toto možné 

nebezpečí Vaše dítě.

Schéma součástek
1. tělo vozidla 
2. box na nářadí
3. zadní držák
4. sedačka
5. 4 × 12 šroub
6. šroub M10  ×  14mm
7. přední skelet
8. blatník u předního kola
9. přední kolo
10. přední vidlice
11. přístrojová deska 
12. matice M10
13. podložka M10
14. přední náprava osa
15. zpětné zrcátko
16. konstrukce
17. rukojeť řídítek
18. poklice kola
19. střední vložka předního kola
20. střední díl zakončení zadního kola

18

19

20

zaleceń.
- Akumulator może być ładowany tylko przez osobę dorosłą.
- Montaż zabawki powinna wykonać osoba dorosła, która następnie sprawdza, czy zabawka działa prawidłowo.
- Produkt ten jest zabawką i nie może być wykorzystywany jako środek transportu.
- Należy upewnić się, czy napięcie na tabliczce znamionowej ładowarki jest zgodne z napięciem w sieci 

elektrycznej.
- Nie wolno narażać przewodu ładowarki na uszkodzenia.
- Nie wolno używać uszkodzonej ładowarki.
- Nie wolno ingerować w obwody elektryczne pojazdu ani ich modyfikować.
- Podczas nieostrożnego użytkowania zabawki może dojść do przycięcia palców, głównie w rejonie kierownicy. 

Należy uświadomić dziecku istnienie takiego zagrożenia.

Wykaz elementów:
1. korpus pojazdu
2. schowek
3. wspornik tylny
4. siedzenie
5. śruba 4 x 12
6. śruba M10 x 14 mm
7. element przedni
8. błotnik przedni
9. koło przednie
10. widelec przedni
11. deska rozdzielcza
12. nakrętka M10
13. podkładka M10
14. oś przednia
15. lusterko
16. szybka
17. uchwyty kierownicy
18. osłona osi
19. wkładka osi koła przedniego
20. element środkowy zakończenia 

koła tylnego
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Instrukce pro sestavení: 

Osazení  rukojetí řídítek 
nasuňte na horní konce trubek 
řídítek z obou stran rukojetě 

Montáž plexi štítu
odstraňte 2ks šroubů  z plastu před-
ního skeletu v místě uchycení. Plexi 
kryt nasuňte na příslušné místo 
do předního skeletu, aby dosedlo 
výstupky do výřezů v plastu skeletu 
a zajistěte 2ks šroubů .

Montáž zpětných zrcátek
vyšroubujte z úchytů pro zrcátka  na 
každé straně po 2ks šroubů. Zpětná 
zrcátka usaďte na správné místo do 
úchytů v skeletu a zašroubováním 
2ks šroubů na každé straně zajistěte

Montáž přední vidlice 
odstraňte 4ks šroubů z plastu
úchytu přední vidlice. Přední 
skelet přiložte k ploše plastu 
úchytu vidlice tak, aby sloupky 
pro šroubky na skeletu dosedly 
přímo na otvory pro šrouby 
v úchytu vidlice. Zašroubujte 4 ks 
šroubů do otvorů, čímž tyto oba 
díly spojíte.

Montáž přístrojové desky a předního 
blatníku na přední vidlice
nasaďte plast přístrojové desky na správné 
místo na horní část mezi řídítka. Musí 
dosednout na horní část plastového 
úchytu vidlice, aby souhlasilo otvorem pro 
šroub M10 v obou těchto dílech. Blatník 
nasuňte zespodu na tyče vidlice na místo, 
aby souhlasily proti sobě otvory pro šrouby 
a skrze tyto otvory prošroubujte  šrouby. 
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Zakładanie uchwytów 
kierownicy
Wsuń uchwyty z obu stron na 
zakończenia rurek kierownicy.

Montaż:

Montaż szybki
Wykręć 2 śruby z plastikowego 
elementu przedniego. Wsuń szybkę 
w rowki dla niej przeznaczone i 
zabezpiecz wykręconymi wcześniej 
śrubami.

Montaż lusterek
Wykręć po 2 śruby z każdego z 
otworów przeznaczonych dla 
lusterek. Wsuń lusterka w otwory 
i przymocuj je wykręconymi 
wcześniej śrubami.

Montaż widelca przedniego
Wykręć 4 śruby z wspornika 
widelca przedniego. Przyłóż 
element przedni do wspornik 
widelca tak, aby otwory 
przeznaczone dla śrub znalazły się 
naprzeciw otworów w uchwycie. 
Wkręć przygotowane wcześniej 
śruby, aby połączyć oba elementy.

Montaż deski rozdzielczej i błotnika 
przedniego
Zamontuj plastikową deskę rozdzielczą 
w miejscu dla niej przeznaczonym 
pomiędzy rurkami uchwytów kierownicy. 
Otwory przeznaczone dla śrub M10 
należy przypasować do otworów we 
wsporniku widełek. Wsuń błotnik od 
spodu widełek, otwory przeznaczone 
dla śrub dopasuj do wspomnianych 
wcześniej otworów i wkręć śruby.

CZ -5- Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz

Instrukce pro sestavení: 

Osazení  rukojetí řídítek 
nasuňte na horní konce trubek 
řídítek z obou stran rukojetě 

Montáž plexi štítu
odstraňte 2ks šroubů  z plastu před-
ního skeletu v místě uchycení. Plexi 
kryt nasuňte na příslušné místo 
do předního skeletu, aby dosedlo 
výstupky do výřezů v plastu skeletu 
a zajistěte 2ks šroubů .

Montáž zpětných zrcátek
vyšroubujte z úchytů pro zrcátka  na 
každé straně po 2ks šroubů. Zpětná 
zrcátka usaďte na správné místo do 
úchytů v skeletu a zašroubováním 
2ks šroubů na každé straně zajistěte

Montáž přední vidlice 
odstraňte 4ks šroubů z plastu
úchytu přední vidlice. Přední 
skelet přiložte k ploše plastu 
úchytu vidlice tak, aby sloupky 
pro šroubky na skeletu dosedly 
přímo na otvory pro šrouby 
v úchytu vidlice. Zašroubujte 4 ks 
šroubů do otvorů, čímž tyto oba 
díly spojíte.

Montáž přístrojové desky a předního 
blatníku na přední vidlice
nasaďte plast přístrojové desky na správné 
místo na horní část mezi řídítka. Musí 
dosednout na horní část plastového 
úchytu vidlice, aby souhlasilo otvorem pro 
šroub M10 v obou těchto dílech. Blatník 
nasuňte zespodu na tyče vidlice na místo, 
aby souhlasily proti sobě otvory pro šrouby 
a skrze tyto otvory prošroubujte  šrouby. 



CZ -6- Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz

Montáž předního kola
Na přední kolo nasaďte z obou stran poklice. Do středních částí poklic 
nasaďte a zacvakněte střední vložky s průchodkou pro osu. Takto osazené 
kolo nasaďte mezi tyče vidlice tak, aby otvor v průchodce kola odpovídal 
otvorům v trubkách vidlice. Přední osu (nápravu) prostrčte skrz přední 
vidlici a kolo. Na osu z každé vnější strany nasaďte nejprve podložky M10 
a následně našroubujte matice M10 a utáhněte. (Matice nepřetahujte, 
kolo se musí volně otáčet.

Montáž těla vozítka a přední vidlice s řídítky
Přiložte smontovaný díl přední vidlice do přední části těla motorky tak, 
aby plastové úchyty dílu řídítek dosedly na správné místo na přední části 
trupu vozítka, aby souhlasilo otvorem pro šroub v úchytu řídítek i trupu. 
Prostrčte šroub M10*14 otvorem v přístrojové desce, úchyty a trupu. 
Zespodu na šroub nasaďte nejprve podložku M10, následně našroubujte 
matici M10 a utáhněte. (Matici nepřetahujte, řídítky musí jít volně 
zatáčet). Propojte konektory vodičů pro přední světlo.

Montáž boxu na nářadí s držákem.
Vložte držák boxu do výlisků v zadní části trupu vozítka. K zajištění 
držáku použijte 3 ks šroubků. Na takto přichycený držák umístěte box 
a přichyťte 3ks šroubů k držáku.  

Montáž sedačky
Odstraňte šroub z vozidla, zatlačte sedačku na správné místo, poté 
použijte šroub k utažení sedačky a vozidla. 
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Połączenie korpusu z kierownicą
Przyłóż zmontowaną kierownicę do korpusu zabawki tak, aby otwory 
w plastikowych uchwyty wspornika kierownicy dopasowały się do 
otworów w przedniej części korpusu pojazdu. Wsuń śrubę M10x14 
w otwory w desce rozdzielczej, wsporniku i korpusie. Od spodu załóż 
najpierw podkładkę M10 a następnie wkręć nakrętkę i dociągnij 
(jednak nie za mocno, aby można było swobodnie kręcić kierownicą). 
Podłącz przewody przedniej lampy.

Montaż schowka z wspornikiem
Wsuń wspornik schowka w rowki z tyłu korpusu pojazdu. Przymocuj 
trzema śrubami. Do wspornika również trzema śrubami przymocuj 
schowek.

Montaż siedzenia
Wykręć śrubę z pojazdu, wciśnij siedzenie w odpowiednie miejsce 
i przymocuj je przygotowaną wcześniej śrubą.

Montaż koła przedniego
Wsuń osłony osi z obu stron koła. W osłony wsuń przelotkę i 
zatrzaśnij na niej wkładki. Tak przygotowane koło umieść w 
widełkach tak, aby przelotka dopasowała się do otworów w rurkach 
widełek. Wsuń oś w otwory w widełkach poprzez przelotkę koła. 
Na oba końce osi załóż podkładki M10, wkręć nakrętki i dobrze 
je dociągnij (jednak nie za mocno, aby koło mogło się swobodnie 
obracać).
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Zapojení vodičů elektroinstalace
Nasuňte červený vodič s konektorem na červeně 
označený kontakt baterie, černý vodič s konek-
torem na černý kontakt baterie. (vyvarujte se 
opačného zapojení, hrozí poškození elektrického 
obvodu)

1. Červený kontakt
2. Červený drát  
3. Černý kontakt    
4. Baterie               
5. Černý drát

1 3

2

4 5

Funkce
Hlavní vypínač a přepínač vpřed/zpět jsou na přední části vozidla.
Hlavní vypínač - po zapnutí vypínače se spustí napájení vozítka, bude svítit přední reflektor měnící se barvou světla. 
Upozornění: Po skončení používání vozítka hlavní vypínač vypněte.

JÍZDA
Směr vpřed
1. Stiskněte přepínač pojezdu vpřed.
2. Sešlápněte pedál, vozidlo se rozjede vpřed.

Směr zpět (hlavní vypínač je zapnut)
1. Stiskněte přepínač pojezdu zpět.
2. Sešlápněte pedál, vozidlo se rozjede zpět.

Poznámka: Pokud měníte směr jízdy, ujistěte se, že vozidlo bylo kompletně zastaveno, jinak by mohlo dojít k poškození elektrických 
prvků  převodovky nebo motoru.

1

2

3

4

5

1. Přepínač směru jízdy
2. Tlačítko hudby  
3. Spínač pedálu 
4. Tlačítko klaksonu               
5. Hlavní vypínač
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Podłączenie przewodów
Wsuń końcówkę czerwonego przewodu 
na oznaczony czerwonym kolorem zacisk 
akumulatora a końcówkę czarnego przewodu 
na zacisk czarny (nie wolno pomylić końcówek, 
ponieważ grozi to uszkodzeniem obwodów 
elektrycznych).
1. Zacisk czerwony
2. Przewód czerwony
3. Zacisk czarny
4. Akumulator
5. Przewód czarny

Funkcje
Wyłącznik główny oraz przełącznik kierunku jazdy (przód/tył) znajdują się w przedniej części pojazdu.
Wyłącznik główny - po załączeniu podawane jest zasilanie, lampa przednia będzie świecić zmieniającymi się 
kolorami.
Uwaga: Po zakończeniu zabawy wyłącznik główny należy przełączyć w pozycję „OFF”.
JAZDA
Kierunek w przód
1. Ustaw przełącznik zmiany kierunku jazdy w pozycji „w przód”.
2. Naciśnij pedał przyspieszenia, pojazd ruszy do przodu.
Kierunek w tył (wyłącznik główny w pozycji „ON”)
1. Ustaw przełącznik zmiany kierunku jazdy w pozycji „w tył”.
2. Naciśnij pedał przyspieszenia, pojazd ruszy do tyłu.

Wskazówka: Przed zmianą kierunku jazdy należy upewnić cię, że pojazd się zatrzymał, w innym przypadku może 
dojść do uszkodzenia obwodów elektrycznych, przekładni lub silnika.
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1. Przełącznik kierunku jazdy
2. Przycisk melodii
3. Wyłącznik pedału przyspieszenia
4. Klakson
5. Wyłącznik główny
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Hudba - Stiskněte tlačítko hudby, hudba začne hrát. 
Klakson – Stiskněte tlačítko klaksonu, bude vydáván zvuk houkačky
Reprodukci hudby ukončíte stisknutím tlačítka klaksonu,vypnutí hlavního vypínače nebo bude automaticky ukončena po přehrá-
ní melodie. Pro aktivaci melodií je nutno mít zapnutý hlavní vypínač.

Nedávejte ucho příliš blízko, nesprávné užívání by mohlo způsobit problémy se sluchem.

Nabíjení
Zapojte kabel na nabíjení do zástrčky vstupu.
Zapojte nabíječku do zásuvky ve stěně. Baterie se začne nabíjet.

VAROVÁNÍ
V zájmu bezpečnosti Vašeho dítěte dbejte následujících pokynů:
• Výrobek musí být sestaven a rozebrán dospělou osobou. Držte děti dál od všech pohyblivých součástek.
• Výrobek není vhodný pro děti do 36 měsíců.
• Dítě musí být poučeno jak výrobek používat. Dítě smí motorku používat pouze pod dozorem dospělé osoby.
• Ujistěte se, že se dítě drží dál od zabalených věcí, jako jsou například plastové tašky, aby nedošlo k zadušení dítěte.
• Všechna nedodaná příslušenství nejsou povolena k použití s tímto vozítkem
• Nejvyšší nosnost tohoto vozidla je 25 kg, není povoleno přetížení.

Poznámka: Obrázky a prezentace výrobku v této brožuře slouží pouze pro Vaši informovanost. Vyobrazení a popis se 
mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
• Pravidelně (vždy před použitím) kontrolujte stav motorky, motoru, dotažení všech šroubů a matic.
• Pravidelně kontrolujte stav napájecího kabelu, vidlici, příslušenství a ostatních částí, zda nejsou poškozeny. V případě 

poškození motorku přestaňte výrobek používat.
• Veškeré opravy týkající se elektriky (a elektroniky) mohou být prováděny pouze v autorizovaném servisu.
• Pro čištění motorky používejte suchý měkký hadr. Nepoužívejte žádné detergenty, vosky, benzínová čistidla apod. Mohlo 
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Melodia – naciśnięcie tego przycisku uruchamia odtwarzanie melodii.
Klakson – po naciśnięciu tego przycisku zabrzmi dźwięk klaksony.
Odtwarzanie melodii kończy się po naciśnięciu klaksonu, wyłączeniu urządzenia za pomocą wyłącznika głównego 
lub automatycznie po odtworzeniu całej melodii. Zabawka musi być załączona (wyłącznik główny w pozycji „ON”), 
aby można było odtwarzać melodię. Nie wolno przystawiać ucha zbyt blisko do pojazdu podczas odtwarzania 
melodii, ponieważ może to być przyczyną problemów ze słuchem.
Ładowanie
Podłącz przewód do gniazda w pojeździe.
Ładowarkę podłącz do gniazdka elektrycznego. Rozpocznie się ładowanie akumulatora.

OSTRZEŻENIA
Mając na uwadze bezpieczeństwo użytkownika pojazdu, należy przestrzegać następujących zasad:
- Pojazd powinien być zmontowany przez osobę dorosłą. Dzieci powinny znajdować się w bezpiecznej odległości 

od elementów będących w ruchu.
- Zabawka nie jest przeznaczona dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy.
- Dziecko powinno zaznajomione z zasadami poruszania się pojazdem. Dzieci powinny korzystać z pojazdu 

wyłącznie pod nadzorem dorosłych.
- Foliowe elementy opakowania powinny znajdować się poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć ryzyka uduszenia się.
- Akcesoria inne niż te, dostarczane z pojazdem są zabronione.
- Maksymalne obciążenie pojazdu to 25 kg, nie wolno go przekraczać.
Uwaga: Rysunki i prezentacja produktu zawarte w tej instrukcji powinny być traktowane informacyjnie. Ilustracje 

i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
- Regularnie (zawsze przed rozpoczęciem zabawy) należy stan zabawki, silnika, stan dokręcenia wszystkich śrub i nakrętek.
- Należy regularnie kontrolować stan przewodów zasilających, widełek, akcesoriów i innych elementów, czy nie 

są uszkodzone. Nie wolno używać zabawki po stwierdzeniu jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Wszystkie naprawy elementów elektrycznych bądź elektronicznych należy zlecać autoryzowanemu serwisowi.
- Do czyszczenia zabawki należy używać suchej, miękkiej szmatki. - Nie wolno używać detergentów, wosków, 

środków czyszczących na bazie benzyny itp. Nie stosując się do tego zalecenia można doprowadzić do powstania 
korozji elementów metalowych, uszkodzenia elementów elektronicznych, co może sprawić, że użytkowanie 
pojazdu stanie się niebezpieczne.

- Należy chronić zabawkę przed działaniem wilgoci i zalaniem wodą. Nie wolno parkować pojazdu w bezpośrednim 
sąsiedztwie źródeł gorąca lub ognia. Należy chronić zabawkę przed deszczem i śniegiem.

- Wymiany akumulatora może dokonać wyłącznie osoba dorosła z zachowaniem wszystkich zaleceń dotyczących 
bezpieczeństwa.



ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem Przyczyna Rozwiązanie

Nie jeździ. rozładowany akumulator
przepalony bezpiecznik
rozłączone złącze akumulatora
uszkodzony akumulator
usterka w instalacji elektrycznej
uszkodzony silnik

Naładuj.
Wymień bezpiecznik. W obudowie 
bezpiecznika znajduje się 
rezerwowy bezpiecznik.
Popraw złącze.
Wymień akumulator.
Skontaktuj się z punktem 
serwisowym.

Nie ładuje się. rozłączone złącze akumulatora
brak połączenia z ładowarką
uszkodzona ładowarka
przepalony bezpiecznik

Popraw złącze.
Podłącz ładowarkę prawidłowo.
Wymień ładowarkę.
Wymień bezpiecznik. Skontaktuj się 
z punktem serwisowym.

Nagły spadek prędkości lub 
zatrzymanie się.

utrata mocy
rozładowany lub wyeksploatowany 
akumulator

Naładuj akumulator.
Wymień akumulator.

Podczas ładowania rozgrzewa się 
ładowarka i akumulator.

Jest to normalny objaw. Jest to normalny objaw.

Mała prędkość. akumulator jest wyeksploatowany
brak mocy
przeciążenie
nierówna, wyboista droga

Wymień akumulator.
Naładuj.
Nie przeciążaj. Maksymalne 
obciążenie to 25 kg.
Poruszaj się po płaskiej 
powierzchni.

Dźwięki z przekładni. uszkodzona przekładnia Skontaktuj się z punktem 
serwisowym.

Brak melodii, klaksonu. rozładowany akumulator 
uszkodzony moduł generujący 
dźwięki

Naładuj lub wymień akumulator.
Skontaktuj się z punktem 
serwisowym.

Nie można zatrzymać silnika. uszkodzone urządzenie Odłącz akumulator. Skontaktuj się  
z punktem serwisowym.
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Jeśli nie możesz usunąć problemu posiłkując się powyższą tabelą, skontaktuj się z punktem serwisowym.
Zabezpieczenie
Przy nadmiernym poborze prądu może dojść do przepalenia się bezpiecznika. Gdy bezpiecznik jest przepalony, 
należy go wymienić. Należy użyć bezpiecznika o takiej samej wartości. Jeżeli nowy bezpiecznik od razu się 
przepali, należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym.
Ochrona środowiska naturalnego
Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Po upłynięciu okresu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno 
wyrzucać go do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go w wyznaczonym 



miejscu 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 załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli nie 
stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.
Gwarancja nie obejmuje:
- naturalnego zużycia elementów ruchomych produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów 

zużywających się podczas normalnego użytkowania), 
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowied-

nie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem, używania nieodpowiednich akceso-

riów bądź narzędzi itp.
Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia trans-
portowanego 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 godzin. Należy sobie uświadomić, 
że temperatura musi się ustabilizować nie tylko na powierzchni baterii, ale również w jej wnętrzu. Ładowanie aku-
mulatora 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 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
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nie będzie jeździć, ale po chwili przerwy 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 akumu-
latora w porównaniu z nowym akumulatorem.
Samorozładowywanie
– 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.
Całkowite wyeksploatowanie
– 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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