
Navodila za sestavo in uporabo modela Mercedes AMG GT R 

 
 

Uporabno za otroke stare od  2 do 4 let. 

Največja dovoljena teža otroka : 25 kg 

Maksimalna hitrost: do 6 km /uro 

Življenjska doba baterije : približno 300 polnjen 

Čas polnjenja: 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. 

 
Gumbi na armaturni plošči : 

 
1. Rdeč okrogel gumb je namenjen vklopu in izklopu vozila 

2. Rdeč pravokotni gumb je namenjen vklopu in izklopu luči 

3. Zelen pravokotni gumb je namenjen regulacijo hitrost 

4. Prestavna ročkaje  namenjena : 

- Zgornji položaj – vožnja naprej 

- Spodnji položaj – vožnja nazaj 

- Vmesni položaj – avto stoji 

 



Sestavni deli : 

 

 
 

Navodila za sestavo modela Mercedes AMG GT R 

 

1. Odstranimo embalažo 

2. Avto obrnemo 

3. Montiramo kolesa tako , da najprej odstranimo zaponke na osi, 

nato na zadnjo os vstavimo kolesa z zobnikom na motor. Naslednji 

korak je vstavitev podložke in zaponke, ki jo zakrivimo.Za sprednje 

kolo, najprej vstavimo podložko, nato kolo, ter nato zaponko, ki jo 

zakrivimo. 



 
4. Avto obrnemo na kolesa 

5. Nalepimo nalepke 

6. Namestimo volan in ga privijemo z priloženim vijakom in matico. 

7. Prednje steklo porinemo v odprtino 

 
 



8. Zadnji stabilizator porinemo v odprtine. 

 

 
 

 

 

Navodila za daljinski upravljalec za model Mercedes AMG GT R 

 
Deluje na frekvenci : 2,4 GHz 

Baterije : 2 x 1,5 V AAA 

 

 



 

Navodila za vzpostavitev povezave avta z daljinskim upravljalcem : 

 

1.Vstavite v daljinec 2 x 1,5 V AAA Baterije. 

2. Prižgite avto. 

3. Držite gumb za povezavo frekvence 5-8 sekund. 

 

Inštalacija Baterij daljinskega upravljalca : 

 

1.Na spodnji strani odvij vijak pokrova z križnim izvijačem. 

2.Vstavi 2 bateriji 1,5 V AAA. Pazi na polariteto + - . 

3.Vstavi pokrov in privij vijak. 

 

Polnjenje baterijskega vozila: 
 

Priključek za polnjenje je na stranici pod sedežem ( sedežev ne dvigujemo ) 

 
 

Priklopite polnilec na priključek za polnjenje. 

Stikalo za vžig naj ne bo v poziciji vklopa. 

Polnilec : 220 V- 12 V 1000mA 

Avto polnimo 12 ur. Baterije niso občutljive na krajše polnjenje ali daljše polnjenje ( 

vendar ne daljše od 24 ur ). 

 

Za podaljšanje življenske dobe baterije je najbolje, da baterijo napolnimo takoj 

po uporabi. V primeru , da avta ne uporabljamo, baterijo napolnimo in 

izklopimo priključne kable. 

 

 

Opozorila: 
 

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. 

7. Polnilec in baterije niso igrača. 

8. Avto naj vozi samo en otrok      

 

Menjava baterije : 
 

1. Odvijemo vijak na vrhu sedeža in odstranimo sedež 

2. Odklopimo konektorja na bateriji 

3. Odvijemo vijake držala baterije 

4. Odstranimo baterijo 

5. Vstavimo novo baterijo 

6. Privijemo držalo baterije 

7. Priklopimo rdeč kabel na + , črn pa na – 

8. Vstavimo sedež in ga privijemo z vijakom zgoraj 

 

Servis : 
 

Aztek, d.o.o., Medvode 

Tel : 040 172 968 

 

Trgovina e-igrače, BTC hala A, Šmartinska 155, 1000 Ljubljana 

 

 

 

 

 

 
 


