
 Provozní norma: EN71-1 EN71-2
EN71-3 EN62115

Závěrečné poznámky

Ilustrace použitá v tomto návodu je určena pouze k vysvětlení provozních 
opatření a konfiguraci výrobku. Pokud existuje malý rozdíl mezi montážním 
schématem a praktickým provedením, přidržte se skutečného objektu, prosím.

Případné vylepšení vozidla bude přidáno do manuálu nového vydání. 
Společnost má právo kdykoli změnit manuál svých modelů.

Děkujeme, že jste si zakoupili naše produkty. S radostí Vám poskytneme
veškeré potřebné služby. Přejeme Vám i Vašim dětem mnoho krásných 
zážitků z jejich šťastného dětství.

Ve s p a® O f f i c i a l P r o d u c t

NÁVOD

Piaggio & C.S.P.A. a používá se na základě 
licence od shanghai Happy Children Factory"

"Vespa® je registrovaná ochranná známka vlastněná

Vozidlo musí být sestaveno dospělým. Obrázek je pouze 
orientační, vlastnosti produktů se mohou lišit od obrázků v návodu. 
Sestava závisí na Vaší objednávce!
UPOZORNĚNÍ: Nevhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí spolknutí malých částí.

Dě t s k ý   č t y ř k o l o v ý   v ů z   n a b a t e r i e

Před použitím si pečlivě přečtěte návod k obsluze.



12

Obsah

méně než 25 kg
107 x 51 x 82 cm

Konektor a zapojení baterie ----------------------------------------

Dodatečné vysvětlivky -----------------------------------------------

RS390/12V/13000RMPMotor:

Návod je pouze pro vaši informaci, veškerá výbava odpovídá vaší objednávce!

Stručný úvod -----------------------------------------------------------

Důležité bezpečnostní instrukce ----------------------------------

Seznam dílů ------------------------------------------------------------

Montážní kroky---------------------------------------------------------
Jak s vozidlem zacházet --------------------------------------------

Nabíjení vozidla -------------------------------------------------------

Péče o vaše vozidlo --------------------------------------------------

Průvodce problémy a řešeními ------------------------------------

Likvidace baterie ------------------------------------------------------

Stručný úvod

01
02

04
05
06
08

09

09

09

11

11

Děkujeme, že jste si vybrali právě naše vozidlo. Každý vzor vozidla je 
navržen podle jedinečné formy: například realisticky napodobené 
vozidlo a roztomilá série, které přinese vašim dětem skvělou zábavu 
a zážitek. Přejeme našemu vozidlu, aby doprovázelo vaše děti na 
šťastné cestě dětstvím a celé vaší rodině přejeme mnoho radosti a 
spokojenosti.

Vhodný věk:

Nabíječka:

Napájení:

Pojistka: 7A

37 – 95 měsíců

Vstup: 110 nebo 220V 50Hz
Výstup: DC12V 700MA

Typ nabíjení

Nosnost:

Velikost vozu:

Baterie:

Doba nabíjení: 
Průměrná
výdrž baterie:

12V – 4,5Ah nebo
12V – 7Ah

8 – 12 hodin

Přibližně 300krát

Varování: Noste ochrannou výstroj (doporučujeme přilbu, pevnou obuv 
atd.), nepoužívejte v silničním provozu.
Varování: Tato hračka je nevhodná pro děti do 3 let vhledem k její 
maximální rychlosti.
Varování: Nepoužívejte tuto hračku jinde než na soukromých pozemcích 
se souhlasem vlastníka, jinak vzrůstá riziko nehody. 
Varování: Používejte pod dohledem dospělé osoby.

Tuto hračku používejte s opatrností , neboť je zapotřebí dovednosti, aby 
se předešlo pádům a kolizím, které by mohly způsobit zranění uživatele 
nebo jiných osob.



Čtěte pozorně a postupujte podle všech pokynů
VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍMontáž/Použití

Výrobek vyžaduje montáž dospělou osobou. 
Výrobek vyžaduje montáž dospělou osobou. Některé nesmontované díly vozidla 
mají ostré hrany a hroty. Při vybalování a montáži vozidla je třeba postupovat 
opatrně. Děti by neměly manipulovat s díly ani pomáhat při montáži vozidla. Malé 
součásti jsou pro děti nebezpečné z důvodu případného vdechnutí a následného 
udušení. Tento výrobek je zakázán dětem mladším 3 let. Před montáží vždy 
řádně manipulujte s ochranným materiálem a polyetylenovými sáčky. Dětem je 
zakázáno si s nimi hrát hrozí nebezpečí udušení! Vhodné pro děti od 37 do 95 
měsíců; Maximální hmotnost uživatele je 25 kg.

Je vyžadován přímý dohled dospělé osoby. Nikdy nenechávejte dítě bez 
dozoru. Když je dítě ve vozidle, mějte ho vždy na očích. Než dítěti umožníte 
provoz tohoto vozidla, naučte ho bezpečnostním pravidlům. Tato pravidla by 
měla být zopakována i s ostatními společníky, kteří chtějí řídit toto vozidlo. 
Ujistěte se, že děti znají a dodržují tato pravidla bezpečné jízdy a řízení: 
Vždy noste boty. Vždy seďte na sedadle se zapnutým bezpečnostním pásem.
Při jízdě vždy noste helmu. Jet může pouze jeden řidič. Zajistěte, aby děti jezdili 
uvnitř bezpečných prostor. Předpoklady bezpečného prostoru jsou:
Varování. Nesmí se používat v dopravním provozu. Používejte v dostatečné 
vzdálenosti od schodů/aut/příjezdových cest/silnic a průchodů. Mimo šikmé/
nakloněné povrchy/bazény nebo jiná mokrá místa. Daleko od jiných 
nebezpečných míst.
Pouze pro venkovní použití. Vhodný je obecně rovný povrch/dětské hřiště a jiné 
tvrdé povrchy. Jezděte ve dne a vyhýbejte se deštivému počasí, zabráníte tak 
případnému nebezpečí.
Varování. Tato hračka nemá brzdu. Před použitím by měla dospělá osoba 
zkontrolovat hlavní součásti, zda je vůz v dobrém stavu: Jestli je zástrčka 
baterie zapojena a napájení je zapnuto; jestli baterie/nabíječka/vodič/zástrčka/
karoserie a jiné díly nejsou poškozeny; zda se neuvolnily šrouby a jestli nedošlo k 
nějakému jinému poškození.
Nepoužívejte poškozený vůz, dokud nebude opraven.
Hračka by měla být používána s velkou opatrností, je zapotřebí určitých znalostí, 
abyste zabránili nechtěným pádům nebo srážkám, které by mohly způsobit 
zranění uživatele nebo třetích osob.
Abyste zabránili poškození motoru a převodů, před přeřazením z jízdy vpřed do 
zpětného chodu vozidlo zastavte.
Po uvedení vozu do klidu přepněte přepínač vpřed / stop / zpět do polohy "O". 
Vypněte vypínač napájení. (upozornění: tento přepínač ovládá pouze části 
pohonu.)

Nevhazujte do ohně. Baterie může explodovat nebo vytéct.
Utěsněná olověná baterie musí být recyklována nebo zlikvidována 
šetrným způsobem k životnímu prostředí.
Vybitou baterii vraťte na místo určené k recyklaci olověných baterií.

VAROVÁNÍ
1. Výrobek není určen k přepravě, nejezděte po ulici a používejte výrobek

pouze pod dohledem dospělé osoby.
2. Nedovolte dětem mladším 36 měsíců výrobek používat.
3. Přetěžovat výrobek je zakázáno. Maximální zatížení: 25 kg.
4. Vozidlo musí být sestaveno a zkontrolováno dospělou osobou, aby byla

zajištěna bezpečnost před použitím.
5. Výrobek nemyjte vodou a auto otřete pouze měkkým vlhkým hadříkem.
6. Nabíjení baterie by měla provádět pouze dospělá osoba, nabíječka není

hračka, nenechte děti, aby si s nabíječkou hrály.
7. Jízda po veřejné komunikaci, ulici, svahu, straně bazénu, schodišti a další

nebezpečné oblasti je přísně zakázána.
8. Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti vysokonapěťového vedení,

trafostanice, čerpací stanice nebo nemocnice.
9. Výrobek musí být používán, když je dítě obuté a má bezpečnostní pás.
10. Přečtěte si prosím pozorně tuto příručku a uchovejte ji pro případné

pozdější použití.
11. Aby se zabránilo udušení dítěte, odstraňte plastové sáčky mimo dosah

dětí.

Důležité bezpečnostní instrukce Likvidace baterie

Zvláštní vysvětlení
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Nedovolte dětem, aby se dotýkaly kol nebo se k nim přibližovaly, když je auto 
v pohybu.  Netahejte za vozidlem žádné věci ani jej nepřetěžujte, 
nepřekračujte maximální hmotnost 25 kg.  
Baterie/nabíječka
Baterie/nabíječka/alkalické baterie nejsou hračkou. Děti s nimi nesmí manipulovat.
Nikdy nezkratujte svorky baterie.
Používejte pouze výrobcem předepsanou dobíjecí baterii a nabíječku.
Nepoužívejte baterii ani nabíječku na žádný jiný výrobek. Může to způsobit 
přehřátí, a následný požár nebo výbuch. 
Baterii ani nabíječku neotevírejte.
Baterii nabíjejte ve vodorovné poloze.
Baterii vždy udržujte v suchu. Chraňte vozidlo před stykem s jakoukoliv 
vodou.
Nabíjení
Před prvním použitím nabíjejte 4-6 hodin. Nenabíjejte ale více než 10 hodin. 
Pouze dospělý může nabíjet a manipulovat s baterií. Nikdy to nedovolte 
dětem. Před nabíjením baterie vypněte hlavní spínač. 
Dbejte na správné připojení polarity při nabíjení.
Při každém nabíjení baterie zkontrolujte, zda není baterie nadměrně opotřebena 
nebo poškozena. Pokud je zjištěno poškození nebo nadměrné opotřebení, baterii 
nenabíjejte, dokud nebude opotřebené nebo poškozené části nahrazeny.
Pokud se normální rychlost vozidla zjevně sníží nebo se zpomalí po 
každém použití, nabijte baterii po dobu 8-12 hodin. Nikdy ji nenabíjejte 
déle než 18 hodin.
Baterii nabíjejte pouze v suchém prostředí.
Je normální, že nabíječka a baterie jsou při nabíjení zahřáté.
Baterii nabíjejte nejméně jednou za tři měsíce, i když vozidlo nepoužíváte.
Pokud je teplota místnosti nižší než 5 stupňů Celsia, doba nabíjení se 
prodloužení o 3-5 hodin. Při teplotě pod – 5 stupňů Celsia tento výrobek 
nepoužívejte.

Příčina: konektor baterie nebo vodiče jsou uvolněné.
Zkontrolujte, zda jsou konektory baterie k sobě pevně připojeny.

Příčina: baterie dosloužila
Obraťte se na prodejce nebo výrobce.
Příčina: elektrický systém je poškozen.
Obraťte se na prodejce nebo výrobce.
Příčina: motor je poškozen.

Motor vyžaduje odbornou opravu. Obraťte se na svého prodejce nebo výrobce.

Problém: Baterie se nenabíjí.

Příčina: konektor baterie nebo adaptéru je uvolněný.

Ujistěte se, že konektor baterie a adaptér jsou pevně zapojeny.

Příčina: nabíječka není zapojena.

Ujistěte se, že je nabíječka zapojena do zásuvky, a že je v ní proud.

Příčina: nabíječka nefunguje.
Je nabíječka při nabíjení teplá? Pokud tomu tak není, nabíječka může být 
rozbitá, spojte se s prodejcem nebo výrobcem.
Problém: Vozidlo nejede moc dlouho.
Příčina: baterie může být nedostatečně nabitá.
Je možné, že baterii nenabíjíte dostatečně dlouhou dobu. Po každém použití 
nebo minimálně jednou měsíčně, nabijte baterii po dobu 8-12 hodin. 
Nenabíjejte více než 18 hodin.

samo-resetující pojistka

Příčina: Vypnula se tepelná pojistka. Vozidlo je vybaveno samo-resetovací 
pojistkou. Pokud je vozidlo přetíženo nebo používáno nesprávně, samo-
resetovací pojistka se na 1 minutu vypne, nežli začne být znovu funkční. 
Samo-resetovací pojistka je pod sedadlem (viz. obrázek)

7A

Průvodce problémy a řešeními Důležité bezpečnostní pokyny 



Seznam částí
Před montáží identifikujte všechny díly a uschovejte všechny obalové 
materiály až do dokončení montáže.

tělo vozidla boční kola řídítka

přední kolo a disk sedadlo nárazník 

Sestava hřídele řízení

box na nářadí

zrcátka

Podpěra

návod

nabíječka
Ve s p a® O f f i c i a l P r o d u c t

GUIDE BOOK

“Vespa    is a registered trademark owned by
Piaggio & C.S.P.A. and used under license
by shanghai Happy Children Factory”

®

The car must assembled by adults. Picture only for your reference, 
products features may vary from the pictures in book, configuration 
based on your order! 

CHOKING HAZARD--Small parts, it is not for children under 3 years!

Péče o vaše vozidlo

Karoserie vozidla je vyrobena z polypropylenu. Je přísně zakázáno používat vozidlo 
v přímém slunečním žáru nebo při teplotě -15 °C. Vozidlo by mělo být daleko od 
horkých předmětů, jako je trouba a topení, plastové díly by se mohly roztavit. 
Nepoužívejte vozidlo v mokrých nebo zasněžených podmínkách a nestříkejte 
na vozidlo vodou. Nemyjte vozidlo mýdlem a vodou. Voda může motoru nebo 
elektrickému spínači způsobit jejich korodování a selhání spínače nebo motoru.

Při výskytu poruchy neupravujte elektrický systém, musí být udržován 
odborníkem. Úpravy by mohly způsobit požár s následkem vážného zranění a 
mohou také zničit elektrický systém. 
Jednou měsíčně, zkontrolujte, zda se kola otáčejí nebo ne, jestli motor běží 
normálním způsobem. Používejte mazací oleje k promazání pohyblivých částí.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Průvodce problémy a řešení
Problém: Vozidlo nejede

Příčina: Baterie může být vybitá.
Po každém použití nebo minimálně jednou měsíčně, nabijte baterii po dobu 
8-12 hodin ne více než 18 hodin.

1.Otevřete kryt nabíječky
2.Zapojte port nabíječky do vstupní zásuvky.
3.Zapojte zástrčku nabíječky do zásuvky na
stěně. Baterie se začne nabíjet.

(volitelný) (volitelný) (volitelný)
železný plech

Nabíjení

čtvercová trubka

Nepoužívejte vozidlo na písku, v prachu nebo štěrku. Písek, prach nebo 
štěrk v motorech nebo elektrických spínačích mohou způsobit jejich 
zaseknutí a mohou způsobit poruchu spínače nebo motoru.
Vozidlo můžete otřít měkkým suchým hadříkem, aby se lesklo, plastové 
díly můžete otřít nevoskovým leštidlem na nábytek naneseným na měkký 
hadřík. Nepoužívejte automobilový vosk. Nepoužívejte mýdlo ani vodu a 
nestříkejte vozidlo hadicí.



vypínač

pedál

přepínač vpřed-vzad

přepínač hudby
přepínač vysoké-nízké

rychlosti
(volitelný)

Rychle
pomalu

Upozorňujeme, že vysoká a nízká rychlost a funkce mp3 je pouze 
pro vaši informaci, jejich konfigurace závisí na vaší objednávce!

panel
přehrávače

Všechny spínače se nacházejí před sedadlem vozidla.
Hlavní vypínač - otočením doprava vozidlo zapnete, otočením doleva ho vypnete.

Konektor baterie

Stiskněte dvě 
místa označená 
šipkami a 
zdvihněte sedadlo.

Připojení a vedení baterie 

Nasaďte červený vodič auta na 
červenou svorku baterii. 
Nasaďte černý vodič auta na 
černou svorku baterie. 
(Vyvarujte záměny polarity)

černý vodič

červená svorka
červený vodič

černá svorka

baterie

Jak obsluhovat vozidlo

Poznámka! Při změně polohy přepínače se ujistěte, že vozidlo zcela zastavilo, jinak může 
dojít k poškození převodovky a motoru.

Vpřed 1. Přesuňte přepínač ‘‘vpřed-vzad" do polohy "vpřed".
2. Sešlápněte "pedál", vozidlo pojede dopředu.

Stop Když dítě zvedne nohu z pedálu, vozidlo automaticky zabrzdí.

Vzad 1. Přesuňte přepínač ‘‘vpřed-vzad" do polohy "vzad".
2. Sešlápněte ''pedál'' a vozidlo začne couvat.

Přesuňte přepínač ‘‘rychle-pomalu" do polohy "rychle", vozidlo pojede rychle.
Přesuňte přepínač ‘‘rychle-pomalu" do polohy "pomalu", vozidlo pojede pomalu.

Nepřibližujte výrobek uchu. 
Nesprávné použití může 
způsobit poškození sluchu.



Opěrátko

Krok 6: Zasuňte zrcátka do 
levého a pravého otvoru v 
řídítkách.

Krok 3: Nejprve vyjměte šroub, pak 
spojte kabely řídítek vozu s kabely 
těla vozu. Kabely skryjte v řídítkách 
vozu. Nasuňte řídítka na kulatou 
trubku, protáhněte šroub otvorem v 
řídítkách a otvorem v trubce a šroub 
utáhněte.

Krok 5: Vyjměte šroub ze sedadla 
vozu, položte sedadlo na karoserii 
vozu (ujistěte se, že jsou bateriové 
kabely již zapojeny), srovnejte dva 
otvory sedadla se dvěma otvory 
karoserie a poté šroub utáhněte.

 Krok 4: Sestavte box na nářadí 
(tato volba závisí na vaší 
objednávce).
1. Vyšroubujte šroub z boxu na
nářadí, vložte podpěru pod box a
utáhněte šrouby na levé a pravé
straně.
2. Pod box na nářadí vložte
železný plech.
3. Šroubem utáhněte železný
plech s podpěrou a boxem na 
nářadí.
4. Dobře utáhněte šrouby na levé
a pravé straně.
5. Nasaďte horní kryt na spodní
část a zarovnejte drážky na sebe.

Krok 1: Protáhněte čtvercovou trubkou tělem 
vozidla. Poté na obě strany vložte boční kola a 
připevněte je šrouby.

Železný plech

比例 1.000

铁片槽

工具箱支架槽位置

工具箱下盖、工具箱支架、铁片的螺杆孔位置

工具箱下盖、工具箱支架的螺杆孔

Krok 2: (Pozor: Jakmile 
kulatou trubku vkládáte 
napříč karoserií, udržujte 
ji mimo dosah drátu 
uvnitř karoserie) Nasuňte 
blatník na kulatou trubku 
na přední nápravě, 
věnujte pozornost 
zarovnání železného 
plechu do otvoru 
blatníku, poté protáhněte 
kulatou trubku
skrze karoserii a její 
konec vysuňte z těla. 
Postavte vozidlo na zem 
a zajistěte rovnováhu.

Postup montáže

Upozorňujeme, že výrobek musí před použitím sestavit dospělá osoba.

Postup montáže




