Preložené z originálu

Audi Q5
Licencované auto na batérie
Štýly a farby sa môžu líšiť

◎Vhodný vek 3+ rokov
◎Maximálna hmotnosť užívateľa: 35 kg
◎Vyžaduje sa montáž dospelou osobou

PRÍRUČKA VLASTNÍKA
s pokynmi pre montáž
Pred použitím si prečítajte a pochopte celú túto príručku!
Tento návod uschovajte pre budúce použitie, pretože obsahuje dôležité informácie.
Pred prvým použitím batériu nabíjajte najmenej 8-12 hodín.

A

O vozidle

Ochranné známky, dizajnové patenty a autorské práv a sa použív ajú so súhlasom majiteľa
AUDI AG.

Špecifikácie
Batéria

12V4.5AH×1/12V7AH×1

Hnací motor

12V/390/16000otáčanie×2

Poistka:

10A

Hnací motor

12V/540/10000otáčanie×2

Nabíjanie

12V1000mAh

Motor riadenia 12V/380/5500otáčanie×1

Rýchlosť:

3-5km/h

Vhodný

vek：

37～96 mesiacov

Nosnosť ：

do 35Kg

R o z m e r y au t a ：

124.5*75*54.5cm

D o b a na b í j a n i a ：

8～12 hodín

Výdrž

300 nabití

batérie：

Režim napájania:

Nabíjací typ

INFORMÁCIE O BATÉRII
Nenabíjateľné batérie sa nemajú dobíjať.
Ak sa používajú vymeniteľné nabíjateľné batérie, nabíjať sa majú len pod dohľadom dospelej osoby.
Pred nabíjaním vyberte z výrobku nabíjateľné batérie.
Nemiešajte staré a nové batérie. Nemiešajte rôzne typy batérií : alkalické, štandardné (uhlíkovozinkové) alebo nabíjateľné (nikel-kadmium).
Vložte batérie tak, ako je uvedené vo vnútri priestoru pre batérie, anódu k anóde, katódu ku katóde.
Počas dlhého nepoužívania batérie vyberte. Z výrobku vždy vyberte vybité batérie. Vytečenie batérie
a korózia môžu tento výrobok poškodiť. Batérie likvidujte bezpečne.
Nikdy neskratujte svorky batérie .

Zozam súčiastok

B

Množstvo（diel：ks）
Č.

Názov

Dvojitý
pohon

1

Predné sklo

1

2

Sedadlo

1

3

Volant

1

4

Reflektor

2

5

Koleso

4

6

Ložisko/Náboj kolesa

4

7

Diaľkové ovládanie

1

8

Nabíjačka

1

9

Poťahový kľúč

2

Štvoritý
pohon

Poznámky

Súčiastky
A

7

B

Ø 12tesnenie
M10 matica

4-5

C

M4×12skrutka

2-4

D

M5 skrutka

1

E

M5 matica

1

Dvojitý pohon:6KS,náhradná súčiastka

náhradná súčiastka
namontujte na sedadlo
namontujte na riadiace
tyče
namontujte na riadiace
tyče

※Potrebné montážne nástroje

Skrutkovač
(nie je súčasťou dodania）

Poťahový kľúč
（súčasťou dodania）

Diagram dielov
C

POZNÁMKA: Niektoré zobrazené diely sú namontované na oboch stranách vozidla.

Bezpečnosť
PREDÍĎTE ZRANENIAM A SMRTI:
NIKDY NENECHAJTE DIEŤA BEZ DOZORU. VYŽADUJE SA DOZOR DOSPELEJ OSOBY.
• Keď sa dieťa nachádza vo vozidle, majte ho vždy na dohľade.
• Táto hračka by sa mala používať s opatrnosťou, keďže sa vyžaduje zručnosť,
aby sa predišlo pádom alebo kolíziám spôsobujúcim zranenie užívateľa alebo
tretích strán.
• Používajte ochrannú výbavu.
• Nikdy nepoužívajte na cestách, v blízkosti automobilov, na alebo v blízkosti
strmých svahov alebo schodov, bazénov a iných vodných plôch.
• Vždy noste obuv, vždy seďte na sedadle.
• Nepoužívať v premávke.
• Táto hračka je kvôli svojej maximálnej rýchlosti
37 nevhodná pre deti do 37
mesiacov; Maximálna hmotnosť užívateľa je 35 kg.
• Táto hračka nemá brzdu.

UPOZORNENIE
RIZIKO UDUSENIA! NEVHODNÉ pre deti do 37 mesiacov.
VYŽADUJE SA MONTÁŽ DOSPELOU OSOBOU.
Pravidlá bezpečného jazdenia
• Deti sa musia zdržiavať na Plochách Bezpečného Jazdenia:
Nikdy nepoužívajte na vozovke v blízkosti motorových vozidiel, na trávnatých plochách, na alebo v
blízkosti strmých svahov alebo schodov, bazénov alebo iných vodných plôch.
Hračku používajte len na rovných povrchoch, ako je vo vnútri domu, v záhrade alebo na detskom
ihrisku.
• Nikdy nepoužívajte v tme. Dieťa by sa mohlo stretnúť s neočakávanými prekážkami a mať nehodu.
Prevádzkujte vozidlo iba cez deň alebo v dobre osvetlenom priestore.
• Je zakázané meniť obvod alebo pridávať iné elektrické časti.
• Pravidelne kontrolujte vodiče a prepojenia vozidla.
• Nedovoľte žiadnemu dieťaťu, aby sa pri pohybe vozidla dotýkalo kolies alebo sa nachádzalo v ich
blízkosti.
• Toto vozidlo má nastaviteľné bezpečnostné pásy. Pred použitím vozidla dajte deťom pokyn, ako
uviazať bezpečnostný pás; zaručí sa bezpečnosť.

E

Inštrukcie na prevádzku

Namontujte predné a zadné hnacie koleso

Otočte auto späť hore
1. Do prednej nápravy vložte tesnenie ø12.
2. Nainštalujte predné koleso.
3. Vložte ďalšie tesnenie ø12.
4. Na upevnenie matice M10 použite kľúč.
5. Nainštalujte náboj kolesa.
Rovnakým spôsobom nainštalujte koleso na druhej strane.

1.
2.
3.
4.

Položte hnacie koleso na zadnú nápravu.
Do zadnej nápravy vložte tesnenie ø12.
Pomocou kľúča upevnite hnacie koleso skrutkou.
Nainštalujte náboj kolesa.

Rovnakým spôsobom nainštalujte koleso na druhej strane.

Inštrukcie na prevádzku
Namontujte volant, predné sklo a reflektor

Otočte auto späť hore
1. Pripojte hudobný zásuvný modul na volante k hudobnému zásuvnému modulu vedľa
riadiacej tyče a potom zasuňte zásuvný modul do otvoru na spodnej strane tyče.
2. Nainštalujte volant na koniec tyče (rozlišujte medzi volantom)
3. Namierte na otvor na volante a otvor na smerovej lište a vložte skrutku M5*45
4. Maticu M5 otočte na druhej strane
5. Zastrčte ľavé a pravé reflektory do upínacej drážky na bokoch karosérie vozidla.
6. Sklopte čelné sklo do otvoru karosérie

Inštrukcie na prevádzku

G

Nainštalujte sedadlo a pripojte batériu

1. Nájdite hlavný napájací kábel a zasuňte zástrčku do príslušnej
zásuvky prijímača.

1. Upevnite v príslušnej drážke spony
2. Upevnite sedadlo skrutkou M4*12

Inštrukcie na prevádzku
Funkcia

1. Tlačidlo pedálu: Po stlačení tlačidla sa vozidlo pohne, keď
sa pedál uvoľní, vozidlo sa pomaly zastaví
2. Prepínač Smeru/Shift: Zmena smeru vozidla, dopredu-dozadu
3. Tlačidlo Zvuk / Hudba: Stlačte pre zvuky alebo prehrávanie
hudby
4. Kontrolná doska:

H

I

Inštrukcie na prevádzku

5. Tlačidlo napájania: Stlačte a držte 3 sekundy, zapne a vypne
vozidlo
6. Bluetooth reproduktor: Pripojte mobilné telefóny a Bluetooth,
potom môže auto hrať hudbu
7. FM: Rádio dlho stlačíte 2 - 3 sekundy, svetlo tlačidla FM bude
blikať a automaticky vyhľadávať, keď je vyhľadávanie dokončené,
tlačidlo FM prestane blikať
8. Tlačidlo hudby: prehrá hudbu
9. Posledná skladba: Prepínanie skladieb, dlhé stlačenie zníži
hlasitosť
10. Tlačidlo vysokej rýchlosti: rýchlosť vozidla sa zmení na
rýchlejšiu rýchlosť
11. Tlačidlo pomalej rýchlosti: rýchlosť vozidla sa zmení na
pomalšiu rýchlosť
12. Tlačidlo osvetlenia: Zapnutie alebo vypnutie svetla
13. Ďalšia skladba: Prepínanie skladieb, dlhé stlačenie zvýši
hlasitosť
14. USB
15.time
Zásuvka: nabíjanie
in
16. Displej napájania: Pozrite si stav batérie, ak ju chcete nabiť
17.Play tentative button

UPOZORNENIE NA BATÉRIU!
• Nenabíjateľné batérie sa nedajú nabíjať.
• Batériu môže nabíjať iba dospelá osoba.
• Nie je možné miešať rôzne typy batérií.
• Batéria musí byť vložená správnou polaritou.
• Vybitá batéria by mala byť vybratá z hračky.
• Napájacie svorky nesmú byť skratované.
• Neposkytujte suché batérie.

Inštrukcie na prevádzku
2.4G diaľkové ovládanie

UPOZORNENIE!

frekvencia

dopredu/dozadu

J

Diaľkové ovládanie môžu
používať len dospelé osoby,
nedovoľte deťom dotýkať sa.
núdzová brzda
rýchlosť

pomalá rýchlosť
stredná rýchlosť
vysoká rýchlosť

otočiť doľava/otočiť doprava

Návod na obsluhu: Pri prvom použití (alebo výmene batérie) je potrebné frekvenčné viazanie.
- Vyberte diaľkové ovládanie, zdvihnite dvierka priestoru pre batérie na zadnej strane ovládača a
vložte dve batérie typu AAA. Nainštalujte batériu.
- Stlačte tlačidlo frekvencie na 2-4 sekundy, bliká LED dióda s nízkou rýchlosťou.
- Zapnite napájanie auta, LED dióda s nízkou rýchlosťou stále bliká na dlhé osvetlenie;
frekvenčné viazanie sa podarilo.
- Ak zlyhalo frekvenčné viazanie (bliká LED dióda nízkej rýchlosti), vyberte batériu a zopakujte
kroky 1-3.
- Diaľkové ovládanie bez prevádzky po 10 sekundách, kontrolka zhasne do režimu úspory
energie.
- Popis tlačidiel:

vpred,

vzad,

otočiť doľava,

otočiť doprava.

S: Rýchlosť, P: Núdzová brzda, Stlačte ju a funkcia rozbehnutia sa nepodarí, znova stlačte,
uvoľnite.
POZNÁMKA: nenabíjateľné batérie sa nemajú dobíjať
rôzne typy batérií alebo nové a použité batérie sa nesmú miešať
batérie sa majú vkladať so správnou polaritou
vybité batérie sa majú z hračky vybrať
napájacie svorky nesmú byť skratované

Rukoväť nabíjania a ťahania

K

1.

Zástrčku nabíjačky zasuňte do nabíjacieho otvoru auta.

2.

Nabíjačka je vložená do stabilného napájacieho zdroja striedavého prúdu
(umiestnenie nabíjacej zásuvky na prístrojovej doske).
UPOZORNENIE: Batériu môže nabíjať a znovu nabíjať iba dospelá osoba!

①

②

Ako používať rukoväť:
1. Vytočte podporné kolesá.
2. Vytočte rukoväť von.
3. Vozidlo môžete ťahať.

Nabíjanie

L

Batériu môže nabíjať a znovu nabíjať iba dospelá osoba!
Pri výmene vymeniteľnej batérie najprv otvorte veko a vyberte starú batériu. Vložte novú batériu, dávajte
pozor na kladné a záporné póly, nasaďte veko.
Nabíjateľné batérie sa musia pred nabíjaním vybrať z hračky.
Vlastnosť ochrany nabíjania; funkcie vozidla nie sú k dispozícii počas nabíjania.

Upozornenie!
PREDÍĎTE POŽIARU A ELEKTRICKÉMU ŠOKU:
- Používajte iba nabíjateľnú batériu a nabíjačku dodanú s vozidlom.
- Používajte iba nabíjateľnú batériu a nabíjačku dodanú s vozidlom. NIKDY nenahrádzajte batériu ani
nabíjačku inou značkou. Používanie inej batérie alebo nabíjačky môže spôsobiť požiar alebo výbuch.
- Batériu ani nabíjačku nepoužívajte na žiadny iný výrobok. Môže dôjsť k prehriatiu, požiaru alebo výbuchu.
- NIKDY neupravujte systém elektrického obvodu. Manipuláciou elektrického systému môže dôjsť k úrazu
elektrickým prúdom, požiaru alebo výbuchu, alebo k trvalému poškodeniu systému.
- Nedovoľte priamy kontakt medzi svorkami batérie. Môže dôjsť k požiaru alebo výbuchu.
- Nedovoľte, aby sa na batériu alebo jej komponenty dostala akákoľvek kvapalina.
- Počas nabíjania vznikajú výbušné plyny. Nenabíjajte v blízkosti tepelných zdrojov, ako sú rúra, pec, atď.
Horľavé materiály.
- nabíjajte batériu iba na dobre vetranom mieste.
⚫

NEZAPÍNAJTE BATÉRIU A NABÍJAČKU
NEZAPÍNAJTE BATÉRIU ZNOVU

⚫

Pred nabíjaním skontrolujte nabíjačku, batériu a zástrčku. Ak sa zistí akékoľvek poškodenie, nabíjačku
prestaňte používať, kým poškodenie nebude opravené.

⚫

Zohrievanie batérie počas nabíjania je bežným javom, ale keď je teplota príliš vysoká, je potrebné
včas skontrolovať, či je nabíjací prúd príliš veľký, alebo či je batéria skratovaná.

⚫

Akumulátor musí byť upevnený prítlačnou doskou. Ak sa auto prevráti, batéria s veľkou
pravdepodobnosťou zraní deti, ak vypadne.

⚫

Nedovoľte, aby sa batéria úplne vybila. Batériu po každom použití nabite, alebo raz mesačne, ak auto
nepoužívate pravidelne.

⚫

Nabíjačka a batéria nie sú hračky. Deti sa s nimi nesmú hrať..
SPÍNAČ NAPÁJANIA musí byť pri nabíjaní v polohe OFF.
Pred prvým použitím by ste mali batériu nabíjať 4 - 6 hodín. Batériu nenabíjajte
dlhšie ako 10 hodín, aby nedošlo k prehriatiu nabíjačky.
Keď vozidlo začne pomaly bežať, nabite batériu.
Po každom použití alebo raz mesačne minimálny čas nabíjania 8 až 12 hodín,
najviac 20 hodín.

Údržba

M
POISTKA

Tento výrobok je vybavený samo-resetovacou poistkou, pri preťažení alebo nesprávnom použití
samo-resetovacia poistka automaticky preruší napájanie na 15-20 sekúnd a potom sa reštartuje.
Samo-resetovacia poistka vozidla je namontovaná pod sedadlom.
Ak chcete zabrániť strate napájania, postupujte podľa týchto pokynov:
⚫

Nepreťažujte vozidlo.

⚫

Za vozidlom neťahajte nič.

⚫

Zabráňte kontaktu vody alebo inej kvapaliny s batériou, alebo inými elektrickými
súčiastkami.

⚫

Nezasahujte do elektrického systému. Výmena musí byť vykonaná odborníkmi alebo pod vedením
technikov.

VÝMENA A LIKVIDÁCIA BATÉRIE
⚫
⚫
⚫

⚫

Pred použitím skontrolujte káble, zástrčk y, puzdro a ostatné komponenty nabíjačk y. Ak sa zistí
poškodenie, nabíjačk u prestaňte používať, kým sa závada neopraví.
Po urči tom ča se namažte ča sti vozidla malým množstvom mazacieho oleja, aby sa
zabránilo opotrebovaniu a hrdzaveniu.
Vozidlo by malo byť umiestnené v dostatočn ej vzdialenosti od zdrojov poži aru a
zabráňt e dlhodobému osvetleniu. Udržu jte ho v rovine a smerom nahor, nie hore nohami
alebo naklonený; vo vlhkom poča sí: zaparkované v interiér i alebo pokryté vodotesnou
plachtou.
Vozidlá by nemali byť vystavené horúcim predmetom, ako sú kachle a ohrievače . Plastové diely
sa môžu roztaviť. Pri nabíjaní uchovávajte mimo dosahu horľa vých materiálov, aby sa zabránilo

⚫

požiaru.
Po použití nab íjajte v ča s, nab íjanie mus í vykona ť dospel á osoba. Ak nebudete bat ériu
dlh šiu dobu pou žívať, nab íjajte ju aspo ň raz mesa čn e, aby sa pred ĺž ila životnosť bat

⚫

érie.
Vozidlo utrite suchou mäkkou handričk ou. Namiesto mäkkej handričk y je možné použiť aj
nevoskový leštiaci materiál na leštenie. Na či stenie plastových ča stí hračk y
nepoužívajte chemické rozpúšťa dlá. Na či stenie vozidla nepoužívajte mydlo a vodu.
Nejazdite v daždivom alebo zasneženom poča sí. Voda môže poškodiť motory, elektrické

⚫
⚫

systémy a batérie.
Ak výrobok prestanete používať, odpojte zdroj napájania produktu a prepnite všetky
spínače do polohy zastavenia alebo zatvorenia.
Nepoužívajte poistky, ktoré nie sú v súlade so špecifikáciami tohto výrobku. Štruktúru a
systém obvodov výrobku nemeňte bez povolenia. Maintenance

Údržbárske práce sa musia vykonávať pod vedením odborného alebo technického personálu.

Sprievodca riešenia problémov

N

Metóda eliminácie

Kontrolný bod
1.Je poistka vozidla odpojená?

Áno, vypnite napájanie na 15-20 sekúnd a potom ho

2.Má pedál dobrý kontakt?

NIE ， opravte pedál； Áno，ďalej

3.Je zváracia linka na termináli motora
dobrá?

NIE ， Svorkovnicu dobre zvárajte； Áno ， ďalej

4.Je konektor vedenia motora správne
pripojený?
5.Ak jeden z motorov nepretáča, pripojí sa priamo
na batériu?

1.Je zásuvka akumulátora uvoľnená?
2.Je nabíjačka trochu zohriatá pri
nabíjaní?
1. Je akustickooptický spínač

žiadny zvuk
ani svetlo

Kolesá sa nehýbu

Nie，ďalej

Nie ， Zapojte plug-iny ， Áno ， ďalej
NIE ， Vymeňte motor ； Áno, Dosky plošných
spojov

potrebujú

odbornú

údržbu, kontaktujte

zástupcov alebo distribútorov

1.Skontrolujte, či je napätie batérie normálne.
2.Pripojí sa motor (prevodovka) priamo k batérii a
zrýchli sa?

Počas jazdy;

reštartujte

dobrý?
2.Skontrolujte, či
sú linka a zásuvné
moduly z batérie do
vozidla správne.

NIE，nabite；áno，ďalej
Áno，Porucha dosky s obvodmi, kontaktujte zástupcu
alebo predajcu
Áno，Uzamknite zástrčku batérie； Nie，ďalej
Nie ，Možno je nabíjačka poškodená. Vymeňte
nabíjačku

Nie，vymeňte tlačidlo；Áno，ďalej

Nie ，zapojte zásuvný modul a
pripojte prerušenú čiaru

1.Otáča sa pohon?

Áno ，Vyraďte koleso ； Nie ， ďalej

2.Skontrolujte
prevodovku, poškodený
prevodový stupeň na
všetkých úrovniach

Áno ， Vymeňte prevodovku

1. Váži jazdec viac

Áno，normálne；Nie,ďalej

ako 35 kg?

Vozidlo sa
pohybuje,
zastaví.

Áno，normálne；Vozidlo by malo jazdiť po
2.Jazdí sa v drsnom
teréne?
3.Skontrolujte, či sa
horizontálne koleso

cementovej ceste; Nie，ďalej

Nie ， odstráňte koleso a poruchu kolesa

môže otáčať

Vozidlá s
diaľkovým
ovládaním
nereagujú

1.Spustí sa funkcia Áno ， Stlačte brzdové tlačidlo, aby ste uvoľnili
brzdy?
brzdu; Nie, normálny

2.Je diaľkové
ovládanie
elektrifikované?
3.Je zapojenie
prijímača uvoľnené?

Áno ， skúste to znova; Nie ， Skontrolujte, či
je batéria vybitá a či je na mieste.
Áno ， odstráňte riadok, preinštalujte; Nie,
normálny

Vyššie uvedený spôsob odstraňovania problémov, ak riešenie nie je k dispozícii,
kontaktujte prosím agentov alebo distribútorov.
⚫

Obrázky použité v tomto návode sú určené na ilustráciu spôsobu prevádzky a
štruktúry výrobku. Ak existuje malý rozdiel medzi fyzickým objektom a
obrázkami, prednosť má fyzický objekt.

⚫

Aby sme zlepšili kvalitu výrobku, môžeme zmeniť časť štruktúry a vzhľadu
výrobku bez predchádzajúceho upozornenia. Prosíme o porozumenie.

⚫

Balenie obsahuje dôležité informácie a musí byť uchované.

