
 

NAVODILA ZA UPORABO OTROŠKEGA 
ELEKTRIČNEGA AVTOMOBILA Jeep  

 
 

Uporabno za otroke stare od  3 do 8 let. 
 
Tehnični podatki: 
akumulator: 12V (2 x 6V10Ah) 
polnilec: 12v1000 mAh 
moč motorja. 2 x 45W 
hitrost: 3-6km/h 
mere vozila(dxšxv):110cm x 73cm x 78cm 
Teža : 22 kg 
Maksimalna obremenitev : 30 Kg 
Luči svetijo, MP3 priključek. 
Eva gume. 
Življenjska doba baterije : približno 300 polnjen 
Čas polnjenja: 8 -12 ur  
Pri novem vozilu je baterija tovarniško napolnjena, vendarle se v času med 
izdelavo avtomobila in prodajo ta bolj ali manj sprazni. Nova baterija ni 
priključena , tako da moramo pri sestavi priklopiti rdeč napajalni kabel. 
 
Polnjenje baterijskega vozila: 
 

1. Priključek za polnjenje je spodaj pod volanom 
2. Priklopite polnilec na priključek za polnjenje 
3. Avto naj bo izkljopljen 

 

Daljinski upravljalec : 
 
Funkcije : 
 
naprej, nazaj, levo, desno, gumb za hitrost, gumb za ustavitev avta , gumb za  izbiro avta 
Daljinski upravljalec deluje na 2,4 GHz. 
Za sinhronizacijo z avtom je potrebno : 
- Avto naj bo ugasnjen. 
- Vstavite 2 baterije 1,5 V AAA ( polnilne baterije ne delujejo ) 
- Vmes ko skupaj držimo gumba puščica naprej in nazaj ( gumba držimo najmanj 3 sekunde ), 
prižgite avto.  
 
 
 
 
 
 



Opozorilo: 
 

1. Vožnja je prepovedana po prometni cesti. 
2. Prepovedana vožnja v dežju ali mokri cesti. 

               Čiščenje vozila je dovoljeno samo s suho krpo 
3. Prepovedana vožnja brez spremstva odrasle osebe 
4. Baterije naj polni odrasla oseba 
5. Poučite otroka o navodilih za uporabo pred prvo uporabo vozila 
6. Prepovedano spreminjanje ali dodajanje drugih ne originalnih delov. 

      10     Zaradi majhnih delov izdelek ni uporaben za otroke mlajše od 3 let. 

 
Sestava : 
Video navodila : 
https://www.eigrace.eu/izdelek/otroski-avto-na-akumulator-jeep-4/ 
 

1. Avto obrnemo tako, da je spodnja stran na vrhu. 
2. Pritrdimo zadnji odbijač 
3. Skozi odprtino porinemo os. 
4. Na os najprej vstavimo motorja ( pri vstavljanju motorja moramo paziti, da damo 

motor na pravilno stran. Motor je označen z nalepko L  - levo in R – desno. Če 
zamenjamo motorja , avto ne bo šel v pravo smer .) 

5. Na os vstavimo kolo z zobnikom, pokrov kolesa, podložko in nato privijemo oba 
kolesa hkrati. Ključa sta priložena. 

6. Prednjo os privijemo z 8 vijaki ( z 4 na vsaki strani ) 
7. Na os na vsaki strani, namestimo prednja kolesa, pokrov kolesa, podložko in nato 

privijemo matico z priloženim ključem. 
8. Na palico krmila spodaj vstavimo podložko in privijemo z matico. 
9. Na sprednji odbijač privijemo dva nosilca. Vsakega s 4 vijaki. 
10. Avto obrnimo 
11. Odpremo pokrov motorja 
12. Odbijač vstavimo v odprtini, in ga privijemo z 2 vijaki na nosilec. 
13. Priklopimo baterijo, in zadnja motorja 
14. Pri nameščanju volana , najprej priklopimo napajalni kabel, nato pa z vijakom 

pritrdimo volan. 
15. Z dvema vijakoma privijemo sedež 
16. Namestimo zadnji nosilec za lok. 
17. Sestavimo zadnji lok in ga privijemo z vijaki 
18. Sprednje steklo vstavimo v odprtine in porinemo navzdil 
19. Namestimo  ogledali 

 
Izdelek ustreza standardu :  

 
Uvoznik :  
Aztek , d.o.o.,Medvode 
Trgovina e-igrače, BTC hala A,  
Šmartinska 152, Ljubljana 
www.eigrace.eu 
 


