
Uživatelská příručka
s montážním návodem

Styly a barvy se mohou lišit.
Vyrobeno v Číně.

Návod k obsluze obsahuje důležité bezpečnostní informace, jakož i 
pokyny pro montáž, používání a údržbu.
Elektrickou motorku musí sestavit dospělá osoba, která si přečetla 
pokyny v tomto návodu a porozuměla jim.
Obal uchovávejte mimo dosah dětí a před použitím jej řádně zlikvidujte. 
Uschovejte si tento návod pro budoucí použití.

DĚTSKÁ ELEKTRICKÁ MOTORKA



Baterie

Adapter

Vhodný věk: 

Nosnost: 

Rychlost: 

Rozměry:

Napájení:  

Doba nabíjení: 

Při koupi vaší nové BMW elektrické motorky.

Tato motorka poskytne vašemu dítěti spoustu kilometrů radosti 
z jízdy. Abychom vám a vašemu dítěti pomohli zajistit 
bezpečnou jízdu, žádáme vás, abyste si pozorně přečetli tento 
návod a uschovali jej pro budoucí použití.
Dodržujte doporučení v tomto návodu, jsou navržena tak, aby 
zlepšila bezpečnost a provoz vašeho vozidla a jeho jezdce.

BMW 850 GS Dětská elektrická motorka

Logo BMW a slovní značka BMW jsou ochranné známky 
společnosti BMW AG a používají se na základě licence.

O vašem novém produktu

Tehnické udaje:

37-96 měsíců           

do 30kg

Typ A: 111x62x76cm 

Typ B: 112x62x76cm 

Dobíjecí

8-12 hodin



Upozornění pro uživatele I 2

� 
• NEBEZPEČÍ UDUSENÍ - Malé části. Nevhodné pro děti do 36 měsíců. Výrobek 

obsahuje malé části, při montáži držte děti mimo dosah.
• VYŽADUJE SE MONTÁŽ DOSPĚLÝCH.
• Před montáží vždy odstraňte ochranný materiál a poly sáčky a zlikvidujte je.
• Měli byste nosit ochranné prostředky. Při řízení vozidla vždy noste boty a seďte na 

sedadle.
• Jezděte pouze po rovině. Nikdy nepoužívejte na trávníku.
• Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru.
• Udržujte ruce, vlasy a oblečení mimo dosah pohyblivých částí.

� BEZPEČNOST
Následující bezpečnostní rizika mohou způsobit vážné zranění nebo smrt:
• Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru. Vyžaduje se přímý dohled dospělé osoby. Vždy 

mějte dítě na očích, když je dítě ve vozidle.
• Aby se snížilo riziko zranění, je zapotřebí dohled dospělé osoby. Nikdy nepoužívejte na 

cestách, v blízkosti motorových vozidel, na nebo v blízkosti strmých svahů nebo schodů, 
bazénů nebo jiných vodních ploch, vždy noste boty a nikdy nepřipouštějte více než 1 
jezdce.

• Nikdy nepoužívejte v nepříznivých podmínkách, jako je sníh, déšť, uvolněná špína, bláto, 
písek nebo štěrk, jinak může dojít k neočekávané nehodě, jako je převrácení, a může 
dojít k poškození elektrického systému nebo baterie.

• Nesmí se používat v provozu.
• Tato hračka by se měla používat opatrně, protože je nutná dovednost, aby se předešlo 

pádům nebo kolizím způsobujícím zranění uživatele nebo třetích osob.
• Tato hračka není vhodná pro děti do 36 měsíců z důvodu maximální rychlosti; Maximální 

hmotnost uživatele je 30 kg.
• Tato hračka nemá brzdu.

Vozidlo používejte POUZE na obecně rovném povrchu! NEPOUŽÍVEJTE vozidlo na trávníku!

VAROVÁNÍ!



Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


