
NAVODILA ZA UPORABO OTROŠKEGA
ELEKTRIČNEGA AVTOMOBILA Jeep XMX 

Uporabno za otroke stare od  3do 8 let.
Največja dovoljena teža otroka : 50 kg
Maksimalna hitrost: do 6 km /uro
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 na stranici pod sedežem ( sedežev ne dvigujemo )
2. Priklopite polnilec na priključek za polnjenje
3. Ključ za vžig naj ne bo v poziciji vklopa

Daljinski upravljalec :

Funkcije :

naprej, nazaj, levo, desno, gumb za hitrost, gumb za ustavitev 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 istočasno držimo gumba za naprej in nazaj, prižgite avto

- Ob uspešni povezavi se bo lučka CAR SELECT ugasnila.
- V primeru, da povezava ni uspešna, ponovite korak 2.



Stikala na armaturi :

Rdeče stikalo : luči
Črno stikalo : počasi, hitro
Črno stikalo za naprej in nazaj
Gumb za vklop / izklop avtomobila

Tehnični podatki :

Motor 2x 200W
Baterija 2x 12V 7Ah vezana zaporedno – 24 V 7 Ah
Prestave Počasi , hitro

Kolesa Eva gume
Velikost 124cm x 82,6cm x 81cm

Hitrost  Do 6 km /h
Teža 34,5 kg

Maksimalna

obtežitev
50 kg

Polnilni čas 8 - 12  ur
Čas vožnje  Odvisen od podlage, teže otroka , naklona

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 :

1. Avto obrnemo tako, da je spodnja stran na vrhu.
2. Z imbus ključem, ki je priložen privijemo oba blažilnika ( amortizerja ). 



3. Skozi odprtino, kot kaže spodnja slika porinemo os.

4. Na os najprej vstavimo podložko, nato motor ( 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 .), nato podložko, matico in pokrov.



5. Na prednjo os vstavimo podložko, nato, kolo,nato podložko,nato matico in nazadnje 
pokrov.

6. Pri nameščanju volana , najprej priklopimo napajalni kabel, nato pa z vijakom 
pritrdimo volan.

7. Sprednji lok in zadnji lok , pritrdimo tako da porinemo lok v ležišče.
8. Sprednji pokrov se odpira z gumbom spredaj.
9. Baterija se nahaja pod sprednjim pokrovom. ( pri novem avtu je napajalni kabel 

izklopljen in ga moramo pritrditi na baterijo.)
10. Sedež namestimo tako da ga porinemo v ležišče.

Izdelek ustreza standardu : 

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


