
ASTM-F963

Věk: od 3 let
Max. nosnost:
30kg

1. Jen rodinné a domácí použití
2. Nepoužívejte v provozu
3. Vyžaduje se montáž dospělou osobou.

Návod k použití a skládání -Uchovajte pro případné budoucí použití.

Důležité Pozor!

Důležité - Před montáží nebo použitím si pečlivě přečtěte tento návod.

Tento návod obsahuje důležité informace, které vám pomohou vytěžit 
z vašeho produktu maximum a zajistit bezpečnou a správnou montáž, 
používání i údržbu.

Illustrácie jsou orientační.

Dětské                                    A300 Audi R8 Spyder 

Elektrické autíčko s Dálkovým ovládáním
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O vašem novém vozidle
Děkujeme, že jste si zakoupili naše produkty, chceme, aby si vaše dítě tento produkt užívalo i po 
mnoho dalších let. Při čtení této příručky mějte na paměti tyto body:

Věková hranice: 3+ rokov Nosnost: Do 30Kg
Baterie: 12V4.5ahX1 / 12V7ahX1/12V10ahX1

Rychlost: 3-6Km/h Nabíjení: 8-12 h, max.: 20 hours

Materiál: PP
Teplota: Pod 40°C, Chraňte před 

slunečním zářením

Motor: 12V390（16000rpm）X2 / 12V380（16000rpm）X4

Nabíječka: 12V500mAX1 / 12V1000mAX1



Bezpečnostní informace

POZOR!
Bezpečnost:
• Montáž musí provádět vždy dospělá osoba. Jako rodič / pečovatel jste také zodpovědní za kontrolu šroubů, 
matic a před každým použitím, v případě potřeby je upravte a dotáhněte.
• Tento výrobek může obsahovat malé částice, během montáže držte mimo dosah dětí - riziko udušení.
• Než sestavený výrobek dáte dítěti, odstraňte ochranný materiál a plastové sáčky a zodpovědně je zlikvidujte.
• Nezapomeňte si tento návod uchovat pro budoucí potřebu.
• Při skládání postupujte rok za krokem podle návodu.

Pravidla bezpečné jízdy:
• Nedovolte, aby vaše dítě jezdilo v noci nebo za zhoršených světelných podmínek.
• Nedovolte, aby vaše dítě jezdilo v blízkosti schodů, bazénů / fontán nebo jiných zdrojů vody, na svazích, 
ulicích nebo kolem automobilů, i když je zaparkováno na vašem vlastním pozemku.
• Je zakázáno řídit / používat tento výrobek na veřejných komunikacích.
• Tento výrobek je navržen pro použití na rovných površích a neměl by se používat na měkkém podkladu, v 
dešti nebo sněhu.
Před prvním použitím:
• Velmi důležité: Před prvním použitím musíte baterii nabít a zapojit.
• Před předáním tohoto produktu dítěti zodpovědně zlikvidujte veškerý obalový materiál.
• Před zpřístupněním tohoto produktu dítěti zkontrolujte pevnost všech komponentů.

Během používání:
• Tento výrobek je vhodný pouze pro děti od 3 let.
• Vozidlo by mělo používat opatrně, protože je zapotřebí zručnost předcházet nárazům a kolizím, které by 
mohly způsobit zranění uživatele nebo třetích stran.
• Maximální nosnost je 30 kg. Nepřetěžujte!
• Během používání je nutný dohled dospělé. Pečujte o bezpečnost svého dítěte.
• Nedovolte, aby dítě jezdilo bosé bez vhodné obuvi.
• Zajistěte, aby dítě mělo oděv, ruce, vlasy, prsty a nohy v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých částí.
• Doporučuje se používat ochranné prostředky včetně schválených přileb, rukavic a chráničů.
• Výrobek skladujte při pokojové teplotě; nenechávejte ho venku bez péče.
• Nikdy nenechte žádné dítě hrát se s baterií nebo nabíječkou a nedovolte jim aby nabíjely výrobek.
• Nepoužívejte, pokud je výrobek vadný nebo poškozený.
• Nemanipulujte s baterií a elektrickým obvodem uvnitř produktu.



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! 

 


