
NAVODILA ZA SESTAVO IN UPORABO MODELA ATV XMX607 

 
Uporabno za otroke stare od 37 do 96 mesecev. 
Največja dovoljena teža otroka : 50 kg 
Maksimalna hitrost: 3 do 8 km/h 
Življenjska doba baterije : približno 300 polnjenj 

Dimenzije: 110 x 70 x 77 cm 
Baterija : 12V 7Ah 
Polnilec : 12V 1500 mA 
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. 
 



 
 

1. Ohišje ATV 
2. Pogonska kolesa zadaj 
3. Pogonska kolesa spredaj 
4. Podložka 
5. Matica 
6. Okrasni pokrov za kolesa 
7. Ključ za privijanje matice kolesa 
8. Balanca / Krmilo 
9. Matica vijaka za krmilo 
10. Vijak za pritrditev krmila 
11. Prtljažnik x 2 
12. Vijaki prtljažnika 
13. Prednji odbijač 
14. Vijaki za pritrditev odbijača 
15. Zadnji odbijač 
16. Naslon za voznika 
17. Sedež 
18. Plastična podložka 
19. Zatič za volan 
20. Polnilec akumulatorja 
21. Daljinski upravljalnik (ni priložen modelu) 

 
 

OPOZORILO! 
Avto naj sestavljajo odrasle osebe. 
Predno začnete sestavljati avto, se prepričajte da je stikalo za vklop ugasnjeno. 
Pred prvo uporabo napolnite avto. Polnite ga vsaj 8 – 12 ur. 



NAVODILA ZA SESTAVO MODELA ATV XMX607 
 
1. Odstranimo embalažo 
2. ATV obrnemo 
3. Montaža prednjih in zadnjih pogonskih koles : 

 
Na os vstavimo motor, pri čemur pazimo na usmerjenost motorja levo ali desno ( oznaka 
L – levo, R – Desno ) 
- Na os vstavimo pogonsko kolo z zobnikom 
- Na os vstavimo podložko 
- Na os vstavimo matico in jo privijemo 
- Pritrdimo pokrovček 
Enako ponovimo na prednji in zadnji osi. 
 
6. ATV obrnemo na kolesa 
Pritrdimo volan vozila na os volana, kot kaže spodnja slika: 
 

 



7. Pritrdimo prednjo polico na ATV s priloženimi vijaki kot kaže slika 

 
 
8. Pritrdimo prednji odbijač na ATV s priloženimi vijaki kot kaže slika 

 
9. Pritrdimo sedežno oporo s priloženimi vijaki kot kaže slika: 

 



10. Pritrdimo zadnjo polico in odbijač s priloženimi vijaki kot kaže slika: 

 
11. Priključimo ATV na akumulator kot kaže slika: 

 
12. Namestimo in pritrdimo sedež kot kaže slika 

 



13. Upravljanje z vozilom 

 
1. Vžig / Izklop vozila 
2. Preklop NAPREJ / NAZAJ 
3. 2 hitrosti – Počasi / Hitro 

4. Stopalka za plin 
5. MP3 predvajalnik 

 

 
A. USB vtičnica 
B. TF kartica reža 
C. AUX  
D. Jakost zvoka + 

E. Predvajaj / Pavza 
F. Jakost zvoka – 
G. Sprememba AUDIO nosilca zvoka 
H. Zaslon 

 
14. Polnjenje akumulatorja vozila 

 



Priključek za polnjenje je na stranici pod sedežem ( sedežev ne dvigujemo ) 
Priklopite polnilec na priključek za polnjenje. Polnilec pa na 220V. 
Stikalo za vžig naj ne bo v poziciji vklopa. 
ATV polnimo 8-12 ur. Baterije niso občutljive na krajše polnjenje ali daljše polnjenje ( vendar ne 
daljše od 20 ur ). 

 
Za podaljšanje življenjske 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.  
3. Čiščenje vozila je dovoljeno samo s suho krpo 
4. Prepovedana vožnja brez spremstva odrasle osebe 
5. Baterije naj polni odrasla oseba 
6. Poučite otroka o navodilih za uporabo pred prvo uporabo vozila 
7. Prepovedano spreminjanje ali dodajanje drugih ne originalnih delov. 
8. Polnilec in baterije niso igrača. 
9. Avto naj vozi samo en otrok 
10. Radijsko voden upravljalec naj uporablja samo odrasla oseba 

 
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 


