
Navodila za otroški avto – Ford  
 

Starost : 3 + 
Maksimalna obtežitev : 35 kg 
Licenca : Ford 
Ustreza standardu :EN72 , EN62115 
Baterija 12 V - 10 Ah 
 
 

 
 

Video navodila : 
 
https://www.eigrace.eu/izdelek/otroski-elektricni-avto-ford-ranger-4x4-z-
daljinskim-upravljalcem-3/ 
 
 

1. Avto vzamemo iz škatle in ga obrnemo tako, da je podvozje na vrhu 
2. Vstavi motorja na zadnjo os. Pazi na levi in desni motor . 
3. Vstavi zadnja kolesa ( zadnja kolesa imajo daljši zobnik ). 
4. Vstavimo plastično pušo, podložko , zaponko in pokrov kolesa, ki ga 

privijemo z priloženimi vijaki 
5. Vstavi prva kolesa 
6. Vstavimo plastično pušo, podložko , zaponko in pokrov kolesa, ki ga 

privijemo z priloženimi vijaki 
7. Obrni avto 
8. Oba zadnja motorja priklopimo z konektorjem na napeljavo. 
9. Konektor, ki gre iz napajalnega vtiča, priklopimo na prost konektor 
10. Privij volan z priloženim vijakom in matico. 



11.  Vstavi prednjo steklo, pokrov motorja  in zadnji lok.  
12. Luči na zadnjem loku priklopimo na prost konektor. 
13. Vstavi sedež in ga privij z dvema vijakoma 
14. Vstavi obe ogledali 

 
15. Daljinec : 

 

 
 
Gumbi na daljincu : 
Stop – zaustavitev avta 
Spead select – nastavitev 3 hitrosti ( hitrosti kažejo led diode na sredini ) 
Puščice – zavij levo, desno, naprej, nazaj 
Srednji gumb spodaj car select– gumb za vzpostavitev povezave 
 
Vzpostavitev povezave z avtom : 
 
V daljinski upravljalec vstavimo 2 baterije 1,5 V AAA ( niso vključene ) 
Pritisnimo gumb Car select in ga držimo 2-4 sekunde, vmes pa prižgemo 
avto z ključem.  
 
Čas polnjenja avta je od  8 do 10 ur. Baterija ni občutljiva na prekratko ali 
predolgo polnjenje. Baterijo ne smemo polnit več kot 24 ur. 
 
Avto vklopimo z ključem. Ima dve stopnje . Z drugim obratom vklopimo Led 
luči. 
 
Ročko na armaturi plošči uporabljamo za priklop naprej in nazaj. V vmesni 
poziciji avto miruje. 
 
Stikalo 2x2 in 4x4 uporabljamo za pogon na dve kolesi ( 2x2 )  in pogon na 
vsa 4 kolesa (4x4 ). 
 
 
 
 



Opozorila : 
1. Avto naj bo sestavljen s strani odraslih oseb. 
2. Avto naj polnijo odrasle osebe. 
3. Po uporabi baterijo vedno napolnimo.  
4. Pred daljšo neuporabo avta , baterijo napolnimo in odklopimo priključne 
kable 
5. Pri polnjenju je normalno, da se polnilec rahlo greje. 
6. Pri vožnji je obvezen nadzor odrasle osebe. 
7. Vožnja po javnih cestah z prometom  je prepovedana 
8. Avta ne čistimo z vodo ampak z suho krpo 
9. Avto uporabljamo samo v suhem vremenu 
10. Avto nima zavore in ni primeren za strme klance, ustavi se ko se motorji 
ugasnejo 
11. V času uporabe avta poskrbite , da v bližini ni drugih otrok 
12. V primeru, da bo avto preobremenjen z težo nad 35 Kg, se bo varavalka 
izklopila. 
13 Shranite navodila za nadaljnjo uporabo 
Prenašanje avtomobila : 

 
 
Za prenašanje avtomobila uporabljajte držalo na spodnji strani zadnjega dela 
avtomobila. Stikalo naj bo vklopljeno na poziciji 2x2. 

 
Uvoznik : 

 
Aztek, d.o.o., Medvode 
Trgovina e-igrače, BTC hala A, Šmartinska 152, Ljubljana 

Izdelek ustreza standardu :    


